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Met dank aan iedereen die met veel inzet en betrokkenheid heeft meegewerkt aan “Een Kwestie van Kiezen: 
verdienen en bezuinigen in samenspraak met de samenleving”.  
Het gemeentebrede interactieve proces “Deventer Bezinnigt!” dat wij met gemeenteraad, inwoners, organisa-
ties en bedrijfsleven zijn ingegaan, geeft ons het vertrouwen dat we met elkaar op de goede weg zijn naar een 
nieuw evenwicht. We wachten niet af, maar we bereiden ons voor.  
Zodat we, en zeker zodra het economisch tij verbetert, nieuwe impulsen aan onze gemeente kunnen geven. 
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1. Inleiding 
 
De gevolgen van de economische crisis en de daar uit voortvloeiende rijksbezuinigingen raken de gemeentelijke  
financiële huishouding zwaar. Ook de gemeente Deventer moet daarom fors bezuinigen. De meest recente 
cijfers wijzen uit dat de bezuinigingsopgave met 0,9 miljoen moet worden verhoogd tot 15,9 miljoen. Naast de 
rijksbezuinigingen spelen hierin ook lokale tegenvallers in de grondexploitatie en de onderwijshuisvesting een 
rol. In het najaar van 2010 is reeds 4 miljoen ingeboekt aan bezuinigingen op de interne bedrijfsvoering van de 
gemeente. De nog resterende opgave komt daarmee op 11,9 miljoen euro. De raad heeft in december 2010 
verzocht om 2 miljoen extra afweegruimte. In dit voorstel wordt u daarom een pakket voorgelegd van een 
kleine 14 miljoen aan verdien- en bezuinigingsvoorstellen. 
 
Bij het aantreden van de nieuwe raad in maart 2010 is de nadruk gelegd op het organiseren van een open  
proces met de raad en de samenleving. Daarbij is de ambitie geformuleerd om het toen bestaande pakket aan 
verdien- en bezuinigingsmogelijkheden verder te verrijken met suggesties uit de samenleving. In augustus 2010 
is daarom onder de titel “Deventer bezinnigt! Een Kwestie van Kiezen” gestart met een interactief proces om 
samen met de Deventer samenleving te komen tot ideeën om te verdienen en te bezuinigen. De intentie daar-
bij was te streven naar een maximum aan draagvlak en een minimum aan ongewenste maatschappelijke en/of 
cumulatie van effecten. Wij hebben de raad in december 2010 gerapporteerd over de voortgang, de opbrengst 
uit de samenleving en de richting waarin het college op zoek zou gaan naar het gewenste volume. 
 
De verdien- en bezuinigingsoperatie binnen de gemeente Deventer vindt plaats vanuit het motto: evenwichtig 
versoberen en duurzaam versterken. Bij de uitwerking van de mogelijkheden, maar ook en vooral bij de keuze 
en de samenstelling van het pakket dat het college nu bij de voorjaarsnota 2011 aanbiedt aan de raad, heeft 
het college zich laten leiden door een gemeenschappelijk gedeelde visie op de samenleving. Inwoners van  
Deventer dienen een kans te krijgen om zich te ontplooien, deel te nemen aan de samenleving, zelfontwikke-
ling te vinden via werk of een andere bijdrage aan de maatschappij en uiteindelijk zo gezond en vitaal mogelijk 
oud te worden zonder alleen achter te blijven. Dat doen we niet door de mensen de dingen uit handen te  
nemen. Dat doen we door ze hun lot juist in eigen handen te geven, ze ‘in hun eigen kracht’ te zetten, hun 
eigen mogelijkheden aan te spreken en dan van daaruit te bezien wat er mogelijk nog aanvullend moet worden 
geboden of geregeld. Deze kanteling van de verhouding tussen overheid en burger vinden we in tal van  
sectoren in de samenleving. Niet alleen in de zorg, maar ook bij werk en inkomen, in de leefomgeving, in de 
cultuur en in de verhouding tussen burger en overheid in het algemeen. Vanuit deze visie op de rol van de 
overheid bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken is dit pakket aan verdien- en bezuinigings-
mogelijkheden samengesteld. 
 
De raad heeft verzocht om de maatschappelijke effecten in kaart te brengen en stapeling van maatregelen 
zoveel mogelijk te voorkomen. Dit sluit aan bij ons voornemen om de maatschappelijke effecten voor de 
kwetsbare groepen in onze samenleving zwaar te laten wegen bij het maken van onze keuze. In het samen 
stellen van het pakket is steeds voorrang gegeven aan de maatregelen waar binnen de samenleving en/of bij 
instellingen groot draagvlak voor bestaat. In een aantal gevallen heeft een sector of instelling zelf een samen-
hangend pakket aan bezuinigingen aangeboden. Voortbordurend op onze gemeentelijke inzet om primair te 
zoeken naar mogelijkheden om inkomsten te vergroten zonder lastenverzwaring en/of bezuinigingsmogelijk-
heden in de interne bedrijfsvoering zonder aantasting van de geleverde productie, zijn instellingen en partners 
uitgedaagd om vooral daar voorstellen voor te doen. Dit heeft geleid tot een groot aantal voorstellen in deze 
sfeer. Deze voorstellen zijn vrijwel zonder uitzondering overgenomen. Om het benodigde bedrag van bijna  
14 miljoen te kunnen behalen, is het niettemin onvermijdelijk gebleken een aantal taken te versoberen of zelfs 
geheel te beëindigen. Toch hebben wij dit in onze optiek tot een aanvaardbaar minimum weten te beperken. 
Voorkomen is dat vitale infrastructuren op de tocht komen te staan, onder gelijktijdige bescherming van de 
meest kwetsbare groepen. 
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Ook in Deventer moet worden bezuinigd. Het rijk en de economische omstandigheden laten ons geen keuze. 

Het pakket dat nu voorligt, presenteren wij u in de wetenschap dat we een uiterste inspanning hebben gedaan 

om de creativiteit en inventiviteit uit de samenleving boven water te halen. Daarnaast hebben wij geprobeerd 

om binnen het gegeven afwegingskader ongewenste maatschappelijke effecten waar mogelijk te vermijden 

door zoveel mogelijk verdien- en besparingsopties mee te nemen die de burger niet of nauwelijks raken en 

toch het gewenste volume te behalen. Tenslotte stellen wij enkele maatregelen voor die bestaande voorzienin-

gen op een aanvaardbare wijze versoberen. De inbreng en betrokkenheid vanuit de samenleving heeft ons 

aangenaam verrast in dit proces. Wij hopen dat u dit herkent in het pakket dat wij u presenteren. 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Deventer  
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2. Opdracht en uitgangspunten 

 
De raad vroeg tijdens de begrotingsraad van 4 november 2009 met motie nr. 12 om het aanreiken van een 
pakket van mogelijke ombuigingsmaatregelen. In de startnotitie d.d. 20 november 2009 is het totale proces  
van het bezuinigingstraject “Een Kwestie van Kiezen” beschreven. Hierin is duidelijk aangegeven dat het naar  
verwachting een langlopend proces is wat het grootste deel van de huidige bestuursperiode zal omvatten.  
Dit proces kenmerkt zich vooral door een bestuurlijk en ambtelijk samenspel met veel interventies vanuit de  
samenleving. 
 
Gezien de budgettaire problematiek op rijksniveau en de voortgaande decentralisatie van taken naar het  
gemeentelijk niveau vaak gepaard gaande met bezuiniging- en efficiencytaakstellingen vanuit het Rijk, zal de 
komende jaren een min of meer permanent proces van herschikking van middelen aan de orde zijn. Maar ook 
lokale ambities zoals onder andere verwoord in het coalitieakkoord en de (middel)lange termijn beleidsagenda 
vergen scherp sturen op beschikbare middelen en het voortdurend stellen van prioriteiten. De ingezette actie 
onder de titel “Een Kwestie van Kiezen” zal daarmee een permanent en strategisch proces van voortdurende 
heroverweging worden, waarbij rekening wordt gehouden met een behoefte aan tussentijdse actualisering van 
de strategische beleid- en investeringsdoelen en ruimte wordt gemaakt voor nieuwe beleidsactiviteiten door 
het schrappen van oude. 
 
In de periode december 2009 - januari 2010 is een pakket aan verdien- en bezuinigingsmogelijkheden op het 
gebied van bedrijfsvoering en organisatie & beleidsontwikkeling en - uitvoering in beeld gebracht van  
ca. € 19 mln. Het kader voor de bezuinigingsoperatie is vastgesteld op € 15 mln. structureel per jaar  
(ref. nr. 265198). Het vorige college van B&W heeft dit pakket aan mogelijkheden (voorzien van analyse en 
duiding van maatschappelijke effecten) op 5 maart 2010 overhandigd aan de nieuwe gemeenteraad  
(ref. nr. 328120). 
 
Conform het coalitieakkoord is het college vóór de zomer van 2010 met een procesvoorstel en een plan van 
aanpak gekomen hoe we in een open proces met gemeenteraad en inwoners, organisaties en bedrijfsleven dit 
bezuinigingstraject ingaan (ref.nr. 397641). Na de zomer van 2010 is gestart – ook interactief – met de  
inventarisatie van de overige bezuinigingsmogelijkheden voor deze coalitieperiode en daarna. Daarbij zijn ook 
de maatschappelijke effecten nader in kaart gebracht. In december 2010 heeft het college een tussenrapporta-
ge voorgelegd aan de raad, met daarin vervat een 15-tal zoekrichtingen welke zijn samengesteld uit de  
ontvangen suggesties uit de samenleving en combinatie met het al bestaande pakket aan verdien- en  
bezuinigingsmogelijkheden (ref.nr. 455009).  
Getriggerd door het interactieve proces is men in verschillende sectoren en instellingen ook zelf aan de slag 
gegaan om samenhangende deel-pakketten te ontwikkelen. In het voorjaar van 2011 kan de raad bij de  
voorjaarsnota besluiten over bezuinigingen vanaf 2012. Vooruitlopend op deze discussie zijn al in november 
2010 bij de behandeling van de begroting 2011 voorstellen gedaan voor bezuinigingen op onze eigen  
bedrijfsvoering. 
 
Een belangrijke omgevingsfactor die medebepalend zal zijn voor de uiteindelijke besluitvorming door de raad is 
de uitkomst van de rijksbezuinigingen. De ingrijpende rijksbezuinigingen die voortvloeien uit de actuele  
economische situatie in Nederland hebben een negatief meerjarig effect hebben op de algemene uitkering van 
Deventer en meer specifiek op de budgettaire ruimte in het sociale domein. Het pakket aan verdien- en bezui-
nigingsvoorstellen is geduid in zijn maatschappelijke effecten en mogelijke samenhang en samenloop met  
omvang, aard en tempo van de rijksbezuinigingen (voor zover eind maart 2011 bekend). Deze budgettaire  
problematiek op rijksniveau zal naar verwachting samengaan met voortgaande decentralisatie van taken naar 
gemeentelijk niveau en verdergaande bezuinigings- en efficiency taakstellingen. Dit biedt ons de kans om locale 
ambities zoals verwoord in de meerjarenbegroting en het coalitieakkoord te realiseren door scherp te sturen 
op beschikbare middelen en prioriteiten. De al ingezette actie onder de titel “Een Kwestie van Kiezen” zal na  
afronding van deze fase evolueren tot een meer permanent strategisch proces van voortdurende  
heroverweging en prioriteitenstelling.  
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Als beoogd resultaat is benoemd een evenwichtig pakket van verdien- en bezuinigingsmogelijkheden dan wel 
voorstellen, waarmee de begroting op langere termijn sluitend kan worden gehouden en waarmee voldoende 
financiële ruimte ontstaat voor het realiseren van de geformuleerde beleidsdoelstellingen uitgaande van een 
uit te werken bedrag van structureel € 15 mln. per jaar. Op basis van de actualisatie van de financiële positie 
2011-2015 per 28 maart 2011 is het te bezuinigen volume aangescherpt tot 15,9 mln. per 2015. 
 
Mede in aansluiting op de startnotitie van 20 november 2009 gelden de volgende procesmatige  
uitgangspunten:  
 

a. Het creëren van besef over de bezuinigingen is een noodzakelijke voorwaarde; 
b. Het pakket aan verdien- en bezuinigingsmogelijkheden is uitgangspunt om interactief te komen tot 

een verrijking met overige mogelijkheden en duiding van maatschappelijke effecten; 
c. De belanghebbende partijen binnen de gemeente Deventer, alsook de gemeenteraad, hebben een ac-

tieve rol bij het tot stand komen van de inventarisatie van de overige verdien- en bezuinigingsmoge-
lijkheden; 

d. Het college van B&W heeft een actieve rol bij het tot stand komen van de (overige) verdienen bezuini-
gingsmogelijkheden dan wel voorstellen; 

e. 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 reeds vanaf 2011 in de begroting te verwerken. De raad besluit. De politiek heeft het 
primaat; 

f.  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; 

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

h. Alles is bespreekbaar, geen beperkende voorwaarden vooraf (zie de punten e en n); 
i. Instellingen wordt gevraagd eerst naar de eigen bedrijfsvoering en organisatie te kijken, analoog aan 

de aanpak van de gemeente; 
j. Het schrappen van taken behoort nadrukkelijk tot de mogelijkheden; 
k. De discussie met de samenleving vindt plaats in 6 domeinen waarin alle begrotingsprogramma’s van 

de gemeentebegroting zijn opgenomen; 
l. Het participatieniveau 3 (adviseren) is als doel gesteld, hierbij rekening houdend met het budgetrecht 

van de gemeenteraad; 
m. 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; 

n. 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 bezuinigingsmoge-
lijkheden in de beleidsontwikkeling en –uitvoering met ingang van 2012 in de begroting te verwerken. 
De raad besluit. De politiek heeft het primaat; 

o. De (strategische) doelstellingen voor de gemeente Deventer worden meegewogen en eveneens  
aangeboden aan de raad. 
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3. Procesverloop en interactiviteit. 

Het proces is aangepakt en uitgevoerd overeenkomstig het plan van aanpak d.d. 8 juli 2010, ref.nr.397641. 
 Het proces om op een verantwoorde en interactieve wijze te komen tot een verdien/bezuinigingspakket van  
15 miljoen euro structureel heeft zich afgespeeld tussen globaal eind augustus 2010 en juni 2011 waarna dit 
overgaat in een permanent proces van herijken en herschikken. Het college en de raad hebben aangegeven dit 
te willen aanpakken in een open en transparant proces met gemeenteraad en inwoners, organisaties en  
bedrijfsleven. In deze paragraaf wordt de wijze waarop dit proces is ingericht beschreven.  
Hierop aansluitend zal de komende jaren een permanent proces van herijking en herschikking worden  
ingericht, zodat de gemeente de naar verwachting steeds sneller op elkaar volgende ontwikkelen en de  
financiële consequenties daarvan op een evenwichtige manier kan opvangen. 
 
Het proces doorloopt een zevental fasen: 

 Kaderstelling; 

 Verdieping en verbreding (interactieve fase); 

 Duiding beleidsmatige richtingen; 

 Aanscherping en concretisering; 

 Afweging mogelijkheden en formuleren voorstellen; 

 Besluitvorming; 

 Implementatie en (anti-)cyclisch maken. 
 
In de tussenrapportage (ref. 455009 SO) zoals behandeld in de raad op 15 december 2010 is het verloop en de 
opbrengst van de interactieve fase uitgebreid beschreven. Na het gevoelen van de raad vernomen te hebben, 
heeft het college een bestuursopdracht vastgesteld voor de verdere aanscherping en concretisering van de 
verdien- en bezuinigingsmogelijkheden. 
 
Op basis van het navolgende afwegingskader is het nu voorliggende voorstel tot stand gekomen: 
 

1 inbreng uit de 
samenleving 

Min of meer eenduidige inbreng uit de samenleving is richtinggevend. Daarvan 
wordt alleen beargumenteerd afgeweken. 

2 maatschappelijke 
effecten (inclu-
sief. cumulatie-
effecten) 

De maatschappelijke effecten zullen zwaar wegen bij de keuze voor de bezuini-
gingsvoorstellen. Daarnaast proberen we lastenverzwaringen voor de burger te 
voorkomen. Daarbij houden we rekening met een mogelijke stapeling van de 
bezuinigingen (cumulatie-effecten). 

3 coalitieakkoord 
en concept-
(middel)lange 
termijn beleids-
agenda 

Het coalitieakkoord en de concept middellange termijn beleidsagenda zijn in  
sterke mate richtinggevend geweest in onze keuzes.  

4 financiële be-
leidskeuzen 

Heldere keuzes en kracht voor later. Geen kaasschaafmethode. 

5 trap op/ trap af Trap-op-trap-af principe met kortingen van het Rijk op specifieke uitkeringen. 
Compensatie vindt alleen plaats via integrale afweging bij nieuw beleid. 

  
Ad 1: 
Indachtig het geformuleerde ambitieniveau in het kader van interactief werken hebben burgers en instellingen 
een belangrijke invloed kunnen uitoefenen op de samenstelling van het pakket. Daar waar het college vanuit 
de samenleving gevoed is met voorstellen met een groot draagvlak vanuit een sector en/of de samenleving, 
zijn wij ten principale bereid geweest deze voorstellen te omarmen en over te nemen. 
 
Ad 2: 
Het zoveel mogelijk voorkomen van ongewenste maatschappelijke effecten heeft geleid tot een groot aantal 
voorstellen tot nieuwe verdienopties respectievelijk bespaaropties (met name in de bedrijfsvoeringscompo-
nent) zonder de output aan te tasten. Instellingen zijn expliciet opgeroepen om kritisch te kijken naar hun  
bedrijfsvoering, in navolging van de eerdere stappen die de gemeente zelf op dat pad gezet had. 
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Ad 3: 
Bij de selectie tussen maatregelen die de output potentieel wel raken, zijn met name het coalitieakkoord en de 
ambities zoals geformuleerd in de concept middellange termijn beleidsagenda sturend geweest. Speerpunten 
daarin zijn o.a. de kanteling in het sociale domein en Iedereen Actief!, de ketengedachte in het jeugddomein, 
het zo weinig mogelijk aantasten van de ruimtelijke kwaliteit, het veilig stellen van toekomstgerichte sleutel-
projecten zoals Binnenstad en herstructurering, het op peil houden van de culturele infrastructuur, duurzaam-
heid en het behoud van de kwaliteit van de publieke dienstverlening. 
 
Ad 4: 
Bestaande organisaties en structuren (zowel in huis als daarbuiten) zijn niet heilig verklaard. Dit heeft geleid tot 
discussies en doorbraken in tal van domeinen over betere samenwerking, andere rolverdeling e.d. 
 
Ad 5: 
De keuzes van de rijksoverheid treffen in eerste instantie vooral het sociale domein. Naast dit domein zullen  
de komende jaren ook andere domeinen nog getroffen worden door specifieke bezuinigingen. Onze lijn blijft  
daarin dat de daarmee gepaard gaande bedragen primair binnen het betreffende domein gevonden moeten 
worden. 
 
Er zijn bij de inrichting van dit proces verschillende momenten waarop de raad betrokken is geweest of  
nog wordt: 
 
Fase 1: kaderstelling; de raad bepaalt met deze startnotitie het ambitieniveau van de interactie met de  
samenleving en het kader en de werkwijze waarbinnen het proces verloopt; 
Fase 2: de raad is welkom als toehoorder/deelnemer bij alle sessies die gehouden gaan worden in alle zes  
subprocessen; daar kan men –voor zover gewenst- ook eigen inhoudelijke interventies plegen en gevoel  
opdoen over mogelijke maatschappelijke effecten van (overige) verdien- en bezuinigingsmogelijkheden en de 
samenwerkingsbereidheid van instellingen en bedrijven; 
Fase 3: hier is de raad aan zet; aansluitend op de begrotingsbehandeling 2011 is het aan de raad gehoord en 
gezien de inbreng vanuit de samenleving, om globale beleidsmatige richting per maatschappelijk domein te 
geven waar men de bezuinigingen wel of juist niet wil zoeken binnen het uiteindelijke pakket aan mogelijk-
heden. Dit betreft slechts richtingbepaling. De feitelijke besluitvorming vind plaats bij de voorjaarsnota 2011. 
Fase 4: in deze fase komen we tot een aanscherping van de verdien- en bezuinigingsmogelijkheden door het 
college van B&W binnen het door de raad aangegeven kader. De mogelijkheden zullen nader worden geduid in 
hun maatschappelijke effecten en mogelijke samenhang met omvang, aard en tempo van de rijksbezuinigingen 
(voor zover dan reeds besloten) zodat de voorziene effecten in samenhang kunnen worden gewogen; in deze 
fase wordt ook de hardheid en de realiseerbaarheid van de mogelijkheden nader getoetst 
Fase 5: in deze fase is het college van B&W aan zet, zij formuleert voorstellen voor de raadsbehandeling; 
Fase 6: in deze fase is de raad weer aan zet; de voorstellen worden getoetst aan het vastgestelde kader en er 
zal tot besluitvorming worden overgegaan. Na afronding van deze besluitvorming volgt zo nodig nog een  
formeel inspraaktraject, waarna de voorstellen worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2012-2016 die in 
het najaar van 2011 zal worden vastgesteld.  
Fase 7: er zal een permanent proces van herijking en herschikking worden ingericht, zodat de raad proactief 
kan sturen op de in de komende jaren naar verwachting steeds sneller op elkaar volgende ontwikkelen en de 
financiële consequenties daarvan op een evenwichtige manier kan opvangen. 
 
De voorliggende rapportage is het sluitstuk van fase 5, het voorstel van het college van B&W aan de raad. 
 
Het college zal na het horen van de adviesraden het voorstel aan de raad al dan niet gewijzigd vaststellen en 
aanbieden aan de raad ter besluitvorming. 
 
 
 
 

  



 
 

Voorjaarsnota 2011  /  Bijlagenboek  /  Eindrapportage Kwestie van Kiezen Pagina 11 van 130 
  

4. Analyse 
 
 
Hierna wordt een korte analyse gegeven van het totaal pakket. Hierbij wordt overigens wel steeds uitgegaan 
van het totaal aan voorstellen inclusief zoekrichting 17 waarin de mogelijkheden zijn opgenomen waar de Raad 
mogelijk keuzen uit kan maken. Het totale pakket omvat € 13.888.180. Hiervan is € 11.873.180 het door het 
College van B&W voorgestelde pakket. Daarnaast is op verzoek van de raad een pakket aan (reserve) voorstel-
len samengesteld ten bedrage van € 2.015.000 waar de Raad de mogelijkheid te bieden alternatieve keuzes te 
maken. 
 
 

Herkomst bedragen. 
Hierna geven we het verloop aan van de voorstellen zoals die in het bestaande pakket zaten dat in maart 2010 
aan de Raad is aangeboden en de voorstellen die uit de samenleving komen. 
 
Verloop in aantallen geeft het volgende beeld: 
 

 Bestaand Samenleving Totaal 

Start juli 2010 101 170 271 

Afgevallen B&W november 2010 t.b.v.  Raad 15/12 0 85 85 

Opgave Raad 15 december 101 85 186 

Afgevallen op inhoudelijke gronden B&W 1/2/2011 19 29 48 

Verder uit te werken 82 56 138 

Tijdens proces toegevoegd (cq. uitsplitsing) 8 12 20 

Op te nemen in eindrapportage 90 68 158 

Hiervan niet gewenst (maatschappelijk effect/inhoud/cumulatie) 37 30 67 

Opgenomen voorstellen in eindpakket 53 38 91 

 
 
Verloop in bedragen geeft het volgende beeld (bedragen x € 1.000): 

 Bestaand Samenleving Totaal 

Opgave Raad 15 december 13.590 10.190 23.780 

Afgevallen op inhoudelijke gronden B&W 1/2/2011 1.672 5.270 6.942 

Verder uit te werken 11.918 4.920 16.838 

Tijdens proces toegevoegd of afgevallen volume -3.987 5.433 1.446 

Op te nemen in eindrapportage 7.931 10.353 18.284 

Hiervan niet gewenst (maatschappelijk effect/inhoud/cumulatie) 2.673 1.723 4.396 

Opgenomen voorstellen in eindpakket 5.258 8.630 13.888 

    

Samenstelling begin van het proces 57% 43%  

Samenstelling huidige voorstellen 38% 62%  

 
Hieruit blijkt dat het overgrote deel van de bedragen uit de mogelijkheden komt die door de samenleving zijn 
aangedragen. Dit beeld is tijdens het proces van Kwestie van Kiezen ook nadrukkelijk gewijzigd in die richting. 
In het navolgende zijn voorstellen uit het bestaande pakket aangeduid met BES gevolgd door een nummer.  
Alle mogelijkheden uit de samenleving hebben een aanduiding die refereert aan het domein waar het uit voor 
komt. 
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Resultaten per domein 
 
Hierna laten wij een specificatie zien van de bedragen per domein met als vergelijking het door de Raad  
meegegeven zoekbedrag (bedragen x € 1.000,-): 
 

 Voorstel Zoekbedrag 

Bestuur en organisatie 850 600 

Dienstverlening en regelgeving 392 300 

Economie en cultuur 900 1.000 

Jeugd 853 750 

Leefomgeving 1.334 1.300 

Bedrijfsvoering 600 0 

Ruimte en projecten 1.045 1.000 

Samenleven en meedoen 5.899 6.450 

Totaal pakket B&W 11.873 11.400 

   

Overige mogelijkheden 2015 1.500 

   

Totaal pakket  13.888 12.900 

 
Hieruit blijkt dat in totaal het zoekvolume is gehaald. De tekorten in sommige domeinen worden gecompen-
seerd door een overmaat elders. 
 
Op basis van het afwegingskader is per domein hierna onderscheid gemaakt tussen: 
a. de maatregelen afkomstig uit de samenleving/met draagvlak 
b. verdienen of bezuinigen kan plaatsvinden zonder effect op output ( bijv. door efficiëntere bedrijfsvoering) 
c. er sprake is van versoberen maar wel in stand houden 
d. er gekozen wordt voor beëindigen van taken 
 
Van het totale beschikbare volume aan mogelijkheden van € 18,3 mln. is € 13,9 mln. in het pakket opgenomen 
en € 4,4 mln. niet, Op basis van dit afwegingskader is het volume zichtbaar gemaakt.  
Blauw betekent “opgenomen in het pakket” en Rood “niet opgenomen”. 
 

 
Hieruit blijkt dat van het totale pakket ruim € 6,5 mln. op draagvlak in de samenleving mag rekenen. 
De niet gekozen onderwerpen zitten nadrukkelijk in de andere categorieën. In hoofdstuk 5 wordt dit diagram 
per zoekrichting opgenomen.  
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Hierna laten we per onderwerp een analyse zien. 
 
Opbouw pakket: In overeenstemming met de samenleving 
 

 
 
Dit laat zien dat een aanzienlijk deel uit de samenleving voort komt en voor het grootste deel bij Samenleven 
en meedoen valt op basis van de met de partners gemaakte afspraken. Dit geldt in gelijke mate voor de  
domeinen Jeugd en Economie en Cultuur. 
 
 
 
Opbouw pakket: verdienen of op bedrijfsvoering besparen 
 

 
 
De verdien en bedrijfsvoeringvoorstellen zitten door hun aard met name in bestuur en organisatie (vastgoed en 
reserves) en in de overige mogelijkheden. Hierin is een beperkt aantal heffingsmogelijkheden in begrepen. 
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Opbouw pakket: versoberen 
 

 
 
De volgende groep is versoberen. Duidelijk is dat de bedragen aanmerkelijk lager zijn dan bij de eerste  
categorie. In deze groep zitten vooral de voorstellen in de leefomgeving en een aanzienlijk deel van  
samenleven en meedoen. 
 
Opbouw pakket: beëindigen taken 
 

 
 
Tenslotte de beëindiging van taken. De omvang van wat in het pakket is opgenomen is zeer beperkt.  
Geconcludeerd kan worden dat een pakket is samengesteld dat nauwelijks uit voorstellen tot beëindiging  
bestaat. 
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Verdeling naar kostensoorten 
 
Een ander belangrijk criterium is de plaats waar de bezuinigingen neerslaan. Uit het onderstaande overzicht 
blijkt dat dit voor het over grote deel in door derden geleverde diensten betreft en in mindere mate in  
subsidies en apparaatskosten 
 

 
 
Uiteraard is het van belang te weten wat het gevolg is voor het aantal arbeidsplaatsen in Deventer.  
Hiervan kan het volgende overzicht worden gegeven: 
 

Domein Reductie fte gemeente 

Bestuur en organisatie 0 

Dienstverlening en regelgeving 2 

Economie en cultuur 1 

Jeugd 1 

Leefomgeving 3 

Overige mogelijkheden 1 

Ruimte en projecten 0 

Samenleven en meedoen 16 

Bedrijfsvoering 0 

Eindtotaal 24 

 
 
De genoemde getallen zijn netto omdat er deels ook extra arbeidsplaatsen nodig zijn. Met name in het domein 
samenleven en meedoen doet zich dit voor. Bij de gemeente zijn 5 en bij instellingen 55 extra fte nodig. 
 
Samengevat: 
• Intern gemeente: 29 fte bruto (excl. eerdere besluiten  inzake BV-spoor van 15-20 fte, dus totaal 44-49 fte) 
• Extern bij diverse instellingen zal eveneens sprake zijn van een verlies van vele tientallen arbeidsplaatsen. 

Omdat instellingen dit deels kunnen compenseren door opdrachten of subsidies anders dan van de ge-
meente is niet nauwkeurig aan te geven hoeveel plaatsen dit betreft. 

• Het bruto verlies wordt deels gecompenseerd door: 
– Nieuwe fte intern binnen de gemeente:5 
– Nieuwe Gemeenschappelijke Uitvoeringsorganisatie in het sociale domein: 55 
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5. Voorstellen per domein 
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I      DOMEIN SAMENLEVEN EN MEEDOEN 
 
Binnen het domein Samenleven en meedoen treft het nieuwe kabinet ons relatief het zwaarst. Het is echter 
ondoenlijk om te proberen de rijksbezuinigingen volledig te compenseren, omdat ze te massief zijn. Met het 
trap-op-trap-af principe volgen wij het rijksbeleid. Bovendien ligt hier voor een belangrijk deel ook reeds  
bestaande problematiek. In de werkconferentie WWB/WMO is deze recentelijk voor de raad meer inzichtelijk 
gemaakt. Waar we reden zien om bij te plussen, zullen we deze maatregelen betrekken in de afweging voor 
nieuw beleid. Volgens ons collegeprogramma zullen wij dit domein ontzien als het gaat om maatregelen die de 
zwakste groepen raken. Daarom is gekozen voor een groot aantal maatregelen die gericht zijn op het efficiën-
ter maken van de uitvoeringsorganisaties. Aan een versobering van het voorzieningenpakket ontkomen we op 
termijn echter niet. 
 
In het domein Samenleven en Meedoen, onderscheiden we 5 zoekrichtingen die in totaal € 6,45 miljoen aan 
verdien- en bezuinigingsvolume moet opleveren. Het afwegingskader trap op/trap af is leidend in onze keuze 
om hier een forse opgave te formuleren. De begroting van dit domein is netto ruim € 46 miljoen. Naast de 
uitkeringen en de rijksvergoeding die daar tegenover staat, vormen de personele factor, inhuur van  
adviesdiensten (zoals re-integratie) en de subsidies zijn hierin de grootste component.  
 
In de raadsopdracht van 8 juli 2010 is over de procesaanpak het volgende gezegd:  
 

Voor het subproces “Samenleven/meedoen” worden in de periode september/oktober 2010 een drietal werk-
conferenties met meest betrokken instellingen en maatschappelijke organisaties belegd. In drie stappen gaan 
we in gezamenlijkheid op zoek naar mogelijkheden om het werk in dit domein anders en beter op elkaar af te 
stemmen, kosten in te verdienen en efficiënter te werken. Maar wij verwachten ook dat betreffende instellin-
gen elkaar bevragen op hun werkwijze, hun effectiviteit en hun mogelijkheden om meer te doen met hetzelfde, 
of hetzelfde te doen met minder geld. Ook worden mogelijkheden onderzocht hoe we met eenmalige investe-
ringen structurele verdiensten kunnen bewerkstelligen. Tenslotte zal ook de verdiencapaciteit binnen dit  
domein aan de orde komen. 
Deelname aan werkconferenties is op uitnodiging, maar instellingen, bedrijven of burgers die een inbreng  
willen leveren zijn eveneens welkom. 
 

 
Overeenkomstig de raadsopdracht zijn in het najaar van 2010 een drietal werksessies georganiseerd. De sessies 
zijn bezocht door vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke instellingen uit dit domein, vertegenwoor-
digers van cliëntenraden en individuele burgers. Dit heeft geleid tot een grote hoeveelheid meer en minder 
concrete suggesties voor verdien- en/of bezuinigingsmogelijkheden. 
 
In december 2010 is de raad geïnformeerd over de voortgang van het proces. Tevens is het gevoelen van de 
raad gepeild inzake een voorlopige toedeling van de verdien- en bezuinigingsopgave in dit domein. 
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ZOEKRICHTING 1: EFFICIËNTERE INZET MAATSCHAPPELIJK VASTGOED 

a. Opgave conform tussenrapportage 3 en bestuursopdracht december 2010 
 
Na op 15 december 2010 kennis genomen te hebben van het gevoelen van de raad inzake de concept tussen-
rapportage fase 3 heeft het college op 21 december 2010 de volgende zoekopdracht vastgesteld: 
 

 
Zoekrichting 1: Efficiëntere 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, multi-
functionele inrichting en multifunctioneel gebruik zijn bestaande accommodaties breder inzetbaar. Dit bete-
kent 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 medege-
bruik van gemeentelijke en particuliere maatschappelijke accommodaties in combinatie met het creëren van 
schaarste door het niet uitvoeren van nieuwbouw van maatschappelijke accommodaties. 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. 
 

Gewenst volume Ondergrens mogelijkheden Bovengrens mogelijkheden 

€ 250.000 € 581.000 € 1.531.000 

   

 
Om een integrale afweging binnen de domeinen mogelijk te maken is het oorspronkelijke gewenste volume 
van € 500.000 door het college gesplitst over de domeinen Samenleven en meedoen en Jeugd (elk € 250.00).  
 

Van de in de tussenrapportage aan deze zoekrichting toegevoegde 8 mogelijkheden heeft B&W op  

1 februari 2011 besloten daarvan de volgende 7 onderwerpen uit te werken: 

 
Verkorte 
Code 

Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen 

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

DVL 172 Minder gemeenschapsvoorzieningen, maar die wel beter exploitabel maken 

JEU 99-1 Gebouwen beter benutten qua tijd (eerder open, later dicht) en mogelijkheden (school, opvang, activiteiten  
et cetera) 

JEU 99-2 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 

SAM 142 Herbestemming activiteitencentrum 

 
 

  



 
 

Voorjaarsnota 2011  /  Bijlagenboek  /  Eindrapportage Kwestie van Kiezen Pagina 21 van 130 
  

b. Procesopmerkingen 
 
In de periode januari-maart 2011 is er aanvullend overleg geweest met de Rastergroep inzake de inzet van 
maatschappelijk vastgoed en de mogelijkheden om hierop te verdienen en/of te bezuinigen. In de bijlagen treft 
u een schrijven van de Raster waarin voorstellen zijn vervat met betrekking tot deze zoekrichting. 
 
Het voorgenomen besluit van het college is op 7 april gezonden aan verschillende adviesraden van de  
gemeente Deventer. De volgende adviezen inzake deze zoekrichting zijn ontvangen: 
 
… 
 
Op basis van deze adviezen is het voorgenomen besluit wel/niet bijgesteld. 
 
… 
 
(Argumenten) 
 
 

c. Het pakket zoals voorgesteld om het wensvolume te behalen 
 
Binnen deze zoekrichting is er gekeken naar een fundamentele wijze van verdienen en besparen om een  
bezuiniging van € 250.000, - te rechtvaardigen. Hierbij is er van uitgegaan dat ruimten momenteel niet  
optimaal benut zijn. Daarnaast is er een onderscheid gemaakt tussen enerzijds maatschappelijk vastgoed  
waarvan de gemeente eigenaar is en anderzijds de accommodaties die in bezit zijn van Raster.  
 
Hierna zijn de maatregelen kort toegelicht en samengevat. Hierbij is aangegeven of: 
a. de maatregelen afkomstig zijn uit de samenleving/met draagvlak 
b. verdienen of bezuinigen kan plaatsvinden zonder effect op output ( bijv. door efficiëntere bedrijfsvoering) 
c. er sprake is van versoberen maar wel in stand houden 
d. er gekozen wordt voor beëindigen van taken. 
Tenslotte wordt aangegeven welke maatschappelijke effecten voortvloeien uit deze keuze. 
Per voorstel is in het bijlagenboek 2 een fiche opgenomen met de concrete uitwerking. 
 
De samenstelling van het totale pakket kan als volgt worden weergegeven (blauw is IN het pakket; rood is NIET 
in het pakket, NB rood in onderstaande tabel = 0 en dus afwezig!): 
 

 
 
Uit dit diagram blijkt dat alle mogelijkheden in het pakket voorstellen zijn opgenomen. 
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Samengevat voorstel: 

Het uiteindelijke voorstel omvat 3 mogelijkheden optellend tot een bedrag van in totaal € 250.000 zoals  

hieronder samengevat: 
 
Verkorte 
Code 

Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen Bedrag 

SAM 142 Herbestemming activiteitencentrum € 50.000 

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

€ 100.000 

SAM 141 Aanboren aanvullende financiële bronnen voor financiering maatschappelijke accom-
modaties (inclusief DVL 172, JEU 99 en SAM 137) 

€ 100.000 

In het laatstgenoemde voorstel (SAM 141) zijn de volgende 4 mogelijkheden bijeen genomen: 

 DVL 172  Minder gemeenschapsvoorzieningen, maar die wel beter exploitabel maken 

 JEU 99-1 Gebouwen beter benutten qua tijd (eerder open, later dicht) en mogelijkheden 
(school, opvang, activiteiten et cetera) 

 JEU 99-2 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 

 
 
De maatregelen afkomstig uit de samenleving/met draagvlak. 
In samenspraak met Raster is gekeken naar de voorstellen die te maken hebben met hun maatschappelijk  
vastgoed. Geconcludeerd is dat met het voorstel “herbestemming activiteitencentrum (SAM 142)” een  
bezuiniging van totaal € 50.000, - haalbaar geacht wordt. Hierbij is ervan uitgegaan dat er medegebruikers van 
de activiteitencentra beschikbaar zijn. Hierop wordt momenteel actief geanticipeerd door Raster.  
Het inboeken van de bezuiniging zal gefaseerd plaatsvinden vanaf 2013. 
 
Het voorstel “verlaging huisvestingskosten buurthuizen door sluiten van buurthuizen en noodzakelijke activitei-
ten onderbrengen in elders beschikbare ruimten (BES 54)” is een bezuinigingsvoorstel op de bedrijfsvoering op 
de buurthuizen van Raster. Het gaat hier vooral om het in gebruik geven van De Polakkers aan de Leeuwenkuil. 
Het voorstel houdt in dat geen activiteiten geschrapt worden die momenteel in de buurthuizen plaatsvinden. 
Deze activiteiten zullen verplaatst worden naar andere locaties. Deze andere locaties worden als gevolg  
daarvan beter exploitabel. Raster ziet hier mogelijkheden om te besparen zonder feitelijke sluiting van  
bestaande voorzieningen. Met deze maatregel wordt een te bezuinigen bedrag verwacht van totaal €100.000,- 
vanaf 2013 gefaseerd in te boeken.  
 
 
Verdienen of bezuinigen zonder effect op output. 
Met het voorstel “Aanboren aanvullende financiële bronnen voor financiering maatschappelijke 

accommodaties (SAM 141)”
1
   is een verdienmogelijkheid berekend van €100.000,- welke vanaf 2013 gefaseerd 

in te boeken is. Het voorstel betreft een effectievere en efficiëntere vormgeving van de infrastructuur van 
maatschappelijk vastgoed ten behoeve van maatschappelijke functies. Het voorstel heeft betrekking op het 
maatschappelijk vastgoed dat in bezit is van de gemeente en waarin maatschappelijke organisaties zijn 
gevestigd. Het benutten van de restruimte van de panden waar maatschappelijke instellingen gevestigd zijn in 
gemeentelijk vastgoed vraagt meer afstemming en zorgt voor medegebruik waar nu gebruikers soms nog het 
alleenrecht hebben. Indien meerdere gebruikers in één pand samengaan (“flexen”) ontstaat er de mogelijkheid 
om enkele gemeentelijke panden af te stoten. Andere financiële bronnen kunnen ook commerciële activiteiten 
zijn.  
 

                                                                 
1
   In deze zoekrichtingen heeft de samenleving voorstellen gedaan die dubbelen. Het betreft hier de volgende voorstellen: 

- gebouwen beter benutten qua tijd en mogelijkheden door verkleinen gemeentelijk aanbod t.b.v. maatschappelijk vastgoed (JEU 99); 
- efficiënter gebruik bestaande maatschappelijke accommodaties (sam 137); 
- minder gemeenschapsvoorzieningen, maar die wel beter exploitabel maken (DVL 172). 
Deze voorstellen zijn geïntegreerd in het hierboven beschreven voorstel sam 141) 
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Bij de verdere uitvoering van dit voorstel is het van belang rekening te houden met de nodige  
randvoorwaarden zoals wettelijke beperkingen, concurrentievervalsing, geen verdringing niet-commerciele 
activiteiten, voldoende nabijheid, aandacht voor specifieke groepen en dergelijke. 
 
De verwachting is dat met de komst van de jeugdzorg en de overheveling van AWBZ-taken er in de toekomst 
een grotere ruimtevraag zal ontstaan, met bijbehorende bekostigingsmogelijkheden. Door aan te haken op de 
bestaande faciliteiten zoals in de woonservicezones worden deze beter exploitabel. 
 
 
Versoberen maar wel in stand houden. 
Niet van toepassing in deze zoekrichting. 

 
Beëindiging taken. 
Niet van toepassing in deze zoekrichting. 

 
Maatschappelijk effect van deze keuze 
Geen directe effecten van betekenis. 
 

d. De mogelijkheden die niet in het pakket zitten 
 

Het college heeft op 1 februari 2011 besloten 1 mogelijkheid in deze zoekrichting niet verder uit te werken: 

 
Verkorte 
Code Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen 

ECC 180 Cultuurhuizen in de dorpen beperken tot noodzaak 

 
De totale financiële bijdrage van de gemeente aan de zelfstandig opererende cultuurhuizen in de dorpen blijft 
ruimschoots onder het door de raad vastgestelde drempelbedrag van € 50.000 voor bezuinigingsvoorstellen. 
Bovendien hebben deze voorzieningen in de dorpen reeds een multifunctioneel karakter. De in de meeste 
gevallen marginale exploitatie laat nauwelijks besparingen toe zonder de voorziening als zodanig in gevaar te 
brengen. Sluiting van de cultuurhuizen zou een ernstige aantasting van het voorzieningenniveau en daarmee 
van de leefbaarheid in de dorpen betekenen. 
 
Alle andere mogelijkheden welke deel uit maken van deze zoekrichting zijn betrokken en/of opgenomen in het 
voorstel aan de raad. 
 
 

e. Op langere termijn nader uit te werken suggesties 
 
Er resteren in deze zoekrichting geen maatregelen die in de toekomst nog nader uitgewerkt dienen te worden.  
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ZOEKRICHTING 2: PARTICIPATIECLUSTER (WWB/WMO/WIA/WAJONG/WSW) 

 
De breed gedragen ontwikkeling naar het in elkaar schuiven van diverse sociale regelingen tot 1 samenhangen-
de regeling is voor Deventer reden om te gaan werken aan een samenhangend participatiecluster. In het  
document Iedereen Actief! (zie afzonderlijke bijlage) is samen met uitvoeringspartners gewerkt aan een  
gemeenschappelijke visie en aan verschillende scenario’s voor een toekomstige werkwijze. 
 
Inwoners van Deventer dienen een kans krijgen om zich te ontplooien, deel te nemen aan de samenleving, 
zelfverwerkelijking te vinden via werk of een andere bijdrage aan de maatschappij en uiteindelijk zo gezond en 
vitaal mogelijk oud te worden zonder alleen achter te blijven. Dat doen we niet door de mensen de dingen uit 
handen te nemen. Dat doen we door ze hun lot juist in eigen handen te geven, ze te zetten in hun eigen kracht, 
hun eigen mogelijkheden aan te spreken en dan van daaruit te bezien wat er mogelijk nog aanvullend moet 
worden geboden of geregeld. 
 
De toekomstige krapte op de arbeidsmarkt noodzaakt ons om arbeidspotentieel dat nu nog verscholen zit op 
de middelste treden van de participatieladder (3/4) tot ontwikkeling te brengen en geleidelijk te mobiliseren 
richting werk. Ondertussen zal er uiteraard aandacht blijven voor het stimuleren van mensen met een kortere 
afstand tot de arbeidsmarkt maar daarbij sluiten we aan op werkwijzen zoals nu ook landelijk door de UWV 
wordt ontwikkeld. Mensen op de laagste treden van de participatieladder (1/2) blijven enerzijds verzekerd van 
een menswaardig bestaan, blijven geprikkeld worden tot activering en wordt er anderzijds onnodige en  
onaanvaardbare maatschappelijke schade voorkomen bij zorgmijders en andere extra zwakke groepen. 
 
De kern van Iedereen Actief! is het gebrek aan vrijblijvendheid. Ieder zal bevraagd worden op zijn of haar rol, 
zijn aandeel in de samenleving.  

 
a. Opgave conform tussenrapportage 3 en bestuursopdracht december 2010 
 
Na op 15 december 2010 kennis genomen te hebben van het gevoelen van de raad inzake de concept  
tussenrapportage fase 3 heeft het college op 21 december 2010 de volgende zoekopdracht vastgesteld: 
 

Zoekrichting 2: Participatiecluster (WWB/WMO/WIA/Wajong/WSW);  
Gedurende de werksessies is van meerdere kanten de suggestie gedaan om een sociaal-maatschappelijk basis-
niveau te bepalen. Voorgesteld wordt om volgens het trap-op-trap-af principe 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 doorwerkingseffec-
ten van verschillende kortingen op deze voorzieningen zo goed mogelijk kunnen worden opgevangen binnen 
het huidige financiële kader en de huidige financiële reserves. 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 efficiën-
ter 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 opvan-
gen (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 mogelijkhe-
den voor besparing of wijziging van het bestaande beleid. 

 

Gewenst volume Ondergrens mogelijkheden Bovengrens mogelijkheden 

€ 5.000.000 € 1.411.000 € 3.074.000 
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In de bestuursopdracht die het college eveneens op 21 december 2010 heeft vastgesteld worden de volgende 
aanvullende voorwaarden gesteld aan de uitwerking: 
 

De uitwerking van zoekrichting 2 (participatiecluster) zal plaats vinden op basis van een visie die is gebaseerd 
op het bestaande beleid, waarbij mensen maximaal in hun eigen kracht worden gezet en eigen verantwoorde-
lijkheid nemen voor zichzelf en daarbij voor zover nodig zoveel mogelijk leunen op de hen omringende informe-
le verbanden in de samenleving. Op basis hiervan worden in deze zoekrichting meerdere scenario’s ontwikkeld, 
waarbij we de uitvoering van de publieke taken rondom dit cluster slimmer organiseren, leaner en meaner 
maken en vooral uitgaan van de kracht, het potentieel en het talent dat mensen en hun omgeving zelf hebben. 
In termen van de participatieladder ligt het accent op de treden 3 t/m 6. De visie omvat de clusters jeugd, werk 
en zorg. Onze rol als overheid verschuift nog verder van uitvoering naar front-line sturing en regie.  
Hierbij wordt onder meer de mogelijkheid onderzocht voor optimalisatie van de uitvoering in het participatie-
cluster door een proces voor te bereiden voor de inrichting van een brede uitvoeringsorganisatie voor de rege-
lingen ten dienste van werk en inkomen. Hierbij wordt rekening gehouden met de uitkomsten van de concept 
sociale uitvoeringsagenda, bestaande beleidskaders, het coalitieakkoord Naar een nieuw evenwicht, de con-
cept beleidsagenda, de uitkomsten van het rekenkameronderzoek m.b.t. de re-integratie en de voorgenomen 
bezuinigingen vanuit het rijk. 

 

Van de in de tussenrapportage aan deze zoekrichting toegevoegde 10 mogelijkheden heeft B&W op  

1 februari 2011 besloten daarvan de volgende 9 onderwerpen uit te werken: 

 
 
Verkorte 
Code 

Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen 

BES 37 De Rechtop beweging wordt beperkt. Gebruiksregels aanpassen  

BES 38 Aanpassing toewijzingsregels duurzame gebruiksgoederen in de WWB 

BES 40 Vanaf 2012 lopende activiteiten WMO stoppen (dit onderwerp valt uiteen in 8 deelonderwerpen) 

BES 41 Vervallen nachtopvang na komst hostel 

SAM 131 Bepalen basisniveau aan dienstverlening. Daarboven afzonderlijk diensten afnemen 

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 

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

SAM 153 WMO loket omvormen tot meedenker in de buurt 

 
Gedurende de uitwerking zijn een aantal toerekeningen en afdrachten welke zijn opgenomen in het  
WWB-I-deel van de begroting toegevoegd als potentiële bezuinigingsmogelijkheden. Deze staan opgesomd in  
programma 9 in de meerjarenbegroting 2011-2014 (blz. 70): 
 
Code Omschrijving 

SAM 134.1 Regulier maken I/D 

SAM 134.2 Subsidies instellingen 

SAM 134.3 Heroverweging/bezuiniging 2003-2004 

SAM 134.4 Armoedebeleid 

SAM 134.5 Versterking jongerenwerk (VJN 2006) 

SAM 134.6 Sociaal programma (VJN 2005) 

SAM 134.7 Werkbudget integratie 

SAM 134.8 Werkbudget werk en inkomen 

SAM 134.9 Efficiencykorting 1% 

 
Hiervan zijn SAM 134.3 Heroverweging/bezuiniging 2003-2004 en SAM 134.9 Efficiencykorting 1% niet meege-
nomen in de verdere uitwerking, aangezien dit toerekeningen aan het WWB-I-deel betreft waartoe de raad in 
het verleden reeds heeft besloten bij wijze van algemene bezuiniging. Het schrappen van deze toerekeningen 
verhoogt het in totaal te bezuinigen bedrag voor de gemeente en levert daarmee geen bijdrage aan de nu  
lopende bezuinigingsopgave. 
 

Daarmee is het totale aantal mogelijkheden in deze zoekrichting gekomen op 16. 
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b. Procesopmerkingen  
 
Naast de al genoemde werksessies in het najaar van 2010 is de raad in november 2010 tijdens een werkconfe-
rentie uitgebreid geïnformeerd over de ontwikkelingen in het sociale domein.  
 
In de bestuursopdracht zoals vastgesteld door het college op 21 december 2011 is ten aanzien van het proces 
het volgende bepaald: 
 

Het college hecht bij het opstellen van de visie aan overleg met meest betrokken instellingen. Hierbij wordt 
gedacht aan Sallcon, Cambio, Raster, ROC, MEE IJsseloevers, VCD, UWV en anderen. Daarnaast zal ook een 
brug geslagen moeten worden met de pull-zijde van m.n. de arbeidsmarkt door ook werkgever(organisaties) 
en ook Saxion in het proces te betrekken. 
… 
In februari 2011 wordt in dit domein een besloten werksessie met de raad georganiseerd als follow-up op de 
eerdere WWB/WMO conferentie. 

 
In januari/februari 2011 zijn een drietal werkbijeenkomsten georganiseerd waar visievorming heeft plaats  
gevonden over de wijze waarop iedereen in de Deventer samenleving mee kan doen. Aan deze conferentie 
heeft een groot aantal partners in de stad alsmede een brede ambtelijke vertegenwoordiging deelgenomen. 
Het resultaat is de visie Iedereen actief!, waarin 3 uitwerkingsrichtingen zijn geformuleerd: 
1. Gezamenlijke uitvoeringsorganisatie (GUO) 
2. Wederkerigheid (Persoongebonden re-integratiebudget = PRB) 
3. Verantwoordelijkheid (SROI-mogelijkheden) 
Hierbij zijn ook verbindingen gelegd met de verdere uitwerking van zoekrichting 5, wederkerigheid.  
De visie is als bijlage bij de VJN opgenomen.  
 
In kleiner verband is met de meest direct betrokken instellingen gesproken over de uitwerking van een aantal 
scenario’s voor de stroomlijning van de uitvoeringsorganisatie. De voorlopige uitkomsten hiervan treft u  
eveneens aan in de bijlagen. 
 
In maart 2011 is met de raad in een tweede werkconferenties gesproken over het sociale domein WWB/WMO 
c.s. In de tweede conferentie is in tegenwoordigheid van de belangrijkste partners meegedacht over de verdere 
uitwerking van de inmiddels ontwikkelde visie Iedereen Actief. 
 
Het voorgenomen besluit van het college is op 7 april gezonden aan verschillende adviesraden van de  
gemeente Deventer. De volgende adviezen inzake deze zoekrichting zijn ontvangen: 
 
… 
 
Op basis van deze adviezen is het voorgenomen besluit wel/niet bijgesteld. 
 
… 
 
(Argumenten) 
 
 

c. Het pakket zoals voorgesteld om het wensvolume te behalen 
 
Hierna zijn de maatregelen kort toegelicht en samengevat. Hierbij is aangegeven of: 
a. de maatregelen afkomstig zijn uit de samenleving/met draagvlak 
b. verdienen of bezuinigen kan plaatsvinden zonder effect op output ( bijv. door efficiëntere bedrijfsvoering) 
c. er sprake is van versoberen maar wel in stand houden 
d. er gekozen wordt voor beëindigen van taken. 
Tenslotte wordt aangegeven welke maatschappelijke effecten voortvloeien uit deze keuze. 
Per voorstel is in het bijlagenboek 2 een fiche opgenomen met de concrete uitwerking. 
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De samenstelling van het totale pakket kan als volgt worden weergegeven (blauw is IN het pakket; rood is NIET 
in het pakket): 

 
 
Samengevat voorstel: 

Het uiteindelijke voorstel omvat 12 mogelijkheden met een bedrag van in totaal € 3.953.075 zoals hieronder 

samengevat. Het betreft 6 mogelijkheden van het oorspronkelijke pakket en 6 daaraan toegevoegde onder-

delen welke afkomstig zijn uit de huidige begroting en welke nu nog toegerekend worden aan het WWB-I-deel. 

 
Verkorte 
Code 

Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen Bedrag 

BES 37 De Rechtop beweging wordt beperkt.  Gebruiksregels aanpassen.  € 100.000 

BES 38 Aanpassing toewijzingsregels duurzame gebruiksgoederen in de WWB. € 68.000 

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

€ 1.563.000 

SAM 136 Rechtop! Regeling soberder maken en wederkerigheid toepassen € 100.000 

SAM 146 Stopzetten subsidies voor culturele- en buurtactiviteiten t.b.v. allochtonen € 49.875 

SAM 153 WMO loket omvormen tot meedenker in de buurt € 1.290.000 
SAM 134.1 Regulier maken I/D € 170.000 

SAM 134.2 Subsidies instellingen € 41.000 

SAM 134.4 Armoedebeleid € 400.200 

SAM 134.5 Versterking jongerenwerk (VJN 2006) € 50.000 

SAM 134.7 Werkbudget integratie € 50.000 

SAM 134.8 Werkbudget werk en inkomen € 72.000 

 
Het totaal van deze mogelijkheden bedraagt € 3.953.075. Daarmee blijft deze zoekrichting 1.050.000 euro 
onder het gewenste volume van in totaal 5 miljoen. De overmaat op andere zoekrichtingen binnen dit domein 
en andere domeinen compenseren het ontbrekende bedrag tot de gewenste 5 miljoen euro. 
 
 
De maatregelen afkomstig uit de samenleving/met draagvlak. 
In samenspraak met een groot aantal partners in de stad (waaronder Sallcon, Cambio, UWV, VNO-NCW, VCD) is 
gekeken of een gezamenlijke uitvoeringsorganisaties (GUO) een kans van slagen heeft. Deze vraag kan positief 
beantwoord worden. Derhalve stellen wij dit voorstel “gezamenlijke uitvoeringsorganisatie (SAM 134)” voor. 
Hiermee wordt een netto bezuiniging gerealiseerd van € 1.563.000,-.  
Adequate benutting van arbeidspotentieel is essentieel voor economische groei in een krapper wordende  
arbeidsmarkt. Een effectief systeem van arbeidsmarkttoeleiding is randvoorwaardelijk. De consequentie van 
het voorstel is dat de gemeentelijke organisatie zich beperkt tot beleidsregie op prestaties inzake re-integratie. 
Het voorstel heeft daarmee ook aanzienlijke personele consequenties, zowel binnen de gemeentelijke  
organisatie als bij de betrokken instellingen.  
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De risico’s van deze operatie zijn niet zonder betekenis. Tegenvallende economische ontwikkeling,  
ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden, verdere rijksbezuinigingen, maar ook de lokale omstandig-
heden en een verandering in de samenwerkingsbereidheid van partners kunnen stuk voor stuk roet in het eten 
gooien. Ook in de financiële vertaling van de nieuwe uitvoeringsorganisatie liggen nog vele potentiële risico’s 
besloten. Hier zal nog een verdiepingsslag plaats moeten vinden. Maar bezien vanuit de huidige condities is dit 
de minst schadelijke en meest uitdagende manier om het probleem van teruglopende middelen in dit domein 
te keren.  
 
 
Verdienen of bezuinigen zonder effect op output. 
Bezuinigingen op bedrijfsvoering heeft als consequentie dat de output niet geraakt wordt. Kortom, de  
burger/afnemer krijgt dezelfde dienst aangeboden als voor de bezuiniging. Het voorstel “WMO, van regel-
gerichtheid naar zelfredzaamheid (SAM 153)” is een voorstel voor een veranderende bedrijfsvoering. Door een 
andere meer wijkgerichte aanpak wordt de vraag van mensen naar WMO-diensten persoonlijker ingevuld. 
Hierin is een uitbreiding van de cliëntondersteuning verdisconteert met 4 fte. Naast een verandering voor de 
betrokken organisaties, vraagt deze aanpak wel een andere houding van cliënten. Cliënten worden meer  
aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid om eerst zelf een oplossing te bedenken, alvorens er een 
beroep gedaan kan worden op de WMO. Deze ontwikkeling is ook bekend onder het begrip kanteling. De  
opbrengst is becijferd op minimaal 7% van het totale volume, zijnde ruimt 900.000 euro, maar kan volgens 
sommige deskundigen oplopen tot het dubbele van dit getal. Vooralsnog is conservatief geraamd. Een positief 
neveneffect is een grotere betrokkenheid van mensen in de buurt naar elkaar en bij de wijk (leefbaarheid en 
sociale cohesie). De maatregel betekent een geringe uitbreiding van personele capaciteit. Deze is reeds  
verrekend met de opbrengst van de maatregel. Daarnaast zijn in deze mogelijkheid de nog niet ingeboekte 
opbrengsten meegenomen van al vigerende aanscherpingen in het verstrekkingenbeleid en de indicatiestelling 
alsmede van enkele kleinere efficiencymaatregelen als gevolg van de andere werkwijze. Totale opbrengst komt 
daarmee op 1.290.000 euro. 
 
SAM 134.5 Versterking jongerenwerk kan worden beëindigd. Recente besluitvorming rond het thema  
Zwerfjongeren voorziet in een directe bekostiging van deze activiteiten, waarbij niet langer hoeft te worden  
teruggevallen op de WWB-middelen.  
 
 
Versoberen maar wel in stand houden. 
De voorstellen “Rechtop! Beweging beperken (BES 37)”  en “Rechtop regeling beperken (SAM 136)” hebben 
betrekking op het integreren van deze beweging en de regeling in de hierboven beschreven kanteling van de 
WMO. 
 
Een tweede versoberingsmaatregel is de “aanpassing toewijzingsregels duurzame gebruiksgoederen in de 
WWB (BES 38)”. Door de frequentie van de toepassing te verlagen van één maal per vijf jaar in plaats van vier 
jaar, zal er minder uitgegeven worden. Met deze versobering gaat de toekenningstermijn gelijk lopen met de 
toekenning van de langdurigheidstoeslag. In de praktijk gaat de toepassing van deze regelingen gelijk op. 
 
SAM 134.4 Armoedebeleid reduceert de middelen voor het armoedebeleid met 12%. Dit is voor een deel te 
verbinden aan de inperking door het kabinet van de lokale ruimte voor beleid voor minima van 120 naar 110% 
van het minimum. Het onlangs vastgestelde armoedebeleid zal op grond van deze reductie herzien moeten 
worden. Hierover volgen in het najaar nadere voorstellen. 
 
SAM 134.7 Werkbudget integratie betekent een vermindering en gedeeltelijke beëindiging van activiteiten in 
het kader van integratiebeleid.  
 
 
Beëindiging taken. 
Het college stelt voor te stoppen met  “Subsidies voor culturele- en buurtactiviteiten t.b.v allochtonen 
 (SAM 146)” . Het betreft hier re-integratieactiviteiten en een subsidie aan de Molukse raad.  
Het bedrag dat hiermee bezuinigd wordt,  is € 49.975. Door het schrappen van de projecten worden  
(niet-actieve) allochtonen minder uitgedaagd om mee te doen aan de samenleving.  
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Maatschappelijke effecten 
Het is in dit domein lastig het maatschappelijk effect die de maatregelen van het kabinet veroorzaakt te  
onderscheiden van de effecten van de keuzes die de gemeente Deventer maakt. De gemeente is immers in dit 
domein voor een groot deel de uitvoerder van rijksbeleid. Maar wij maken wel keuzes in de manier waarop we 
dit beleid vertalen naar onze lokale situatie. 
 
Een eerste effect dat optreedt, is een versobering van het instrumentarium voor re-integratie. Hoewel dit voor 
een groot deel wordt ondervangen door het tot stand brengen van de GUO en de efficiencyvoordelen die dit 
zal bieden, is het onvermijdelijk dat het budget per cliënt zal verminderen. Dit kan deels worden ondervangen 
door een groter appel te doen op de zelfredzaamheid van de best bemiddelbare categorieën. De focus zal  
komen te liggen op de mensen met een iets grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Zeker als de economie weer 
aantrekt is er ook ernstig behoefte aan deze arbeidskracht. 
 
De verminderde budgetruimte heeft ook gevolgen voor het kunnen bijdragen vanuit het I-deel aan belangrijke 
beleidsdoelen als armoedebeleid en integratie. Het armoedebeleid wordt als gevolg hiervan met omstreeks 
20% gekort op de budgettaire ruimte. Potentieel komt daar op termijn nog ruim 2 ton bij vanwege de aan-
scherping van de inkomensnormering van 120 naar 110% en de daarmee gepaard gaande korting op het  
gemeentefonds. Dit zal leiden tot een herdefiniëring van het armoedebeleid voor de jaren 2012 e.v.  
Wij zullen daar met de raad nader over spreken in het najaar van 2011. 
 
De versobering van Rechtop! is naar onze opvatting goed op te vangen binnen de marges van de aanpalende 
regelingen. Met de kanteling van de WMO komt er meer ruimte voor maatwerk. Deze laatste maatregel sluit 
enerzijds aan op reeds staand beleid in de uitvoering als het gaat om het beperken van de verstrekkingen. Door 
gericht te investeren in capaciteit om cliënten beter en meer op maat te kunnen bedienen is een besparing te 
realiseren van minstens 7%. In de perceptie en het dagelijks leven van cliënten kan dit zelfs worden ervaren als 
een betere WMO-voorziening als eerder bestond.  
 
 

d. De mogelijkheden die niet in het pakket zitten 
 
Verkorte 
Code Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen 

    

BES 39 Reduceren bijdrageregeling ouderen WWB 

BES 41 Vervangen nachtopvang na komst hostel 

BES 40.1 Schrappen geluksbudget WMO 

BES 40.2 Schrappen respijtzorg 

BES 40.3 Schrappen MO-ket 

BES 40.4 Bezuiniging publiekszaken 

BES 40.5 Bezuiniging op Vrijwilligerscentrale Deventer 

BES 40.6 Bezuiniging op ouderenadviseur 

BES 40.7 Kleintje WMO 

SAM 134.6 Sociaal programma VVE/Brede school 

BES 40.8 Bezuiniging op WMO-raad 

 
Het college heeft op 1 februari 2011 besloten geen verdere uitwerking te geven aan de mogelijkheid BES 39 
Reduceren bijdrageregeling ouderen WWB. Deze maatregel treft de groep onevenredig zwaar in  
verhouding tot de relatief geringe opbrengst van de maatregel. 
  
De maatregel BES 41 Vervangen nachtopvang na komst hostel blijkt op een groot aantal praktische en  
financiële bezwaren te stuiten. Het zicht ontbreekt op een concrete locatie en de bekostiging van de  
nachtopvang staat zwaar onder druk. Het college heeft daarom besloten af te zien van verdere uitwerking van 
dit voorstel. 
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De volledige reeks BES 40.1 t/m BES 40.8 betreft onderdelen van het uitvoeringsprogramma WMO die gericht 
zijn op het meer activeren van mensen tot zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid. Daarmee vormen zij een 
belangrijke schakel en randvoorwaarde in de voorgenomen kanteling van de WMO. Door hier op te bezuinigen 
zouden we het kind met het badwater weggooien. Daar is niet voor gekozen. 
 
SAM 134.6 Sociaal programma heeft betrekking op VVE/VVS/Onderwijsachterstandenbeleid en wordt tevens 
ingezet voor de dekking van de kosten van de brede school. Een verdere inperking van de middelen voor de 
brede school is niet in overeenstemming met het resultaat dat is bereikt in het overleg met de partners in het 
domein Jeugd. Daarom wordt deze maatregel niet overgenomen. 
 
 

e. Op langere termijn nader uit te werken suggesties 
 
Van SAM 131 - Bepalen basisniveau aan dienstverlening (en daarboven afzonderlijk diensten afnemen) wordt 
voorgesteld die op langere termijn uit te werken. 
 

In dit verband wordt 1 mogelijkheid betrokken bij de permanente herijking op langere termijn: 

Verkorte 
Code Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen 

    

SAM 131 Bepalen basisniveau aan dienstverlening. Daarboven afzonderlijk diensten afnemen 
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ZOEKRICHTING 3: BEDRIJFSVOERING MAATSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN 

a. Opgave conform tussenrapportage 3 en bestuursopdracht december 2010 
 
In de tussenrapportage van 21 december 2010 is de navolgende tekst opgenomen m.b.t. deze zoekrichting: 
 

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 informatievoor-
ziening, 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. 
 

Gewenst volume Ondergrens mogelijkheden Bovengrens mogelijkheden 

€ 500.000 € 950.000 € 2.700.000 

   

 

Van de in de tussenrapportage aan deze zoekrichting toegevoegde 11 mogelijkheden heeft B&W op  

1 februari 2011 besloten daarvan de volgende 8 onderwerpen uit te werken: 

 
Verkorte 
Code 

Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen 

BES 49 Terugbrengen Raster buurtwerk 

BES 50 Vermindering van subsidie voor basisvoorziening vluchtelingenwerk 

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

BES 53 Korting op het budget van de Vrijwilligers Centrale Deventer 

SAM 129 Scherper inkopen bij instellingen op sociaal/maatschappelijk vlak 

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

SAM 150 Bedrijfsvoering maatschappelijk werk efficiënter en soberder, evt. in combinatie met invoering eigen bijdrage 

SAM 151 Uitbetaling PGB zorg in natura in eigen beheer 

 
 
b. Procesopmerkingen  
 
In de Raadsopdracht van 8 juli 2010 is over de procesaanpak het volgende gezegd:  
 

Voor het subproces “Samenleven/meedoen” worden in de periode september/oktober 2010 een drietal  
werkconferenties met meest betrokken instellingen en maatschappelijke organisaties belegd. In drie stappen 
gaan we in gezamenlijkheid op zoek naar mogelijkheden om het werk in dit domein anders en beter op elkaar 
af te stemmen, kosten in te verdienen en efficiënter te werken. Maar wij verwachten ook dat betreffende  
instellingen elkaar bevragen op hun werkwijze, hun effectiviteit en hun mogelijkheden om meer te doen met 
hetzelfde, of hetzelfde te doen met minder geld. Ook worden mogelijkheden onderzocht hoe we met eenmalige 
investeringen structurele verdiensten kunnen bewerkstelligen. Tenslotte zal ook de verdiencapaciteit binnen dit 
domein aan de orde komen. 
Deelname aan werkconferenties is op uitnodiging, maar instellingen, bedrijven of burgers die een inbreng  
willen leveren zijn eveneens welkom. 
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Naast de sessie in het najaar van 2010 hebben is deze zoekrichting aan de orde geweest bij de werkconferen-
ties die plaats hebben gevonden in het kader van de visie Iedereen Actief!. Daarnaast hebben meerdere  
bilaterale gesprekken plaatsgevonden met de Rastergroep.  
 
Het voorgenomen besluit van het college is op 7 april gezonden aan verschillende adviesraden van de  
gemeente Deventer. De volgende adviezen inzake deze zoekrichting zijn ontvangen: 

 
… 
 
Op basis van deze adviezen is het voorgenomen besluit wel/niet bijgesteld. 
 
… 
 
(Argumenten) 
 
 

c. Het pakket zoals voorgesteld om het wensvolume te behalen 
 
Inleiding. 
Binnen deze zoekrichting is er gekeken naar een fundamentele wijze van verdienen en besparen om een  
bezuiniging van € 500.000, - te rechtvaardigen. Omdat binnen een aantal domeinen en zoekrichtingen een 
integrale afweging gemaakt is waarbij ook besparingen op de bedrijfsvoering in beeld zijn gebracht, werd het 
zoekgebied voor deze zoekrichting in de loop van de opdracht drastisch ingeperkt. Hetgeen betekent dat het 
gewenst volume van deze zoekrichting niet volledig behaald is kunnen worden. 
 
Hierna zijn de maatregelen kort toegelicht en samengevat. Hierbij is aangegeven of: 
a. de maatregelen afkomstig uit de samenleving/met draagvlak 
b. verdienen of bezuinigen kan plaatsvinden zonder effect op output ( bijv. door efficiëntere bedrijfsvoering) 
c. er sprake is van versoberen maar wel in stand houden 
d. er gekozen wordt voor beëindigen van taken 
Tenslotte worden de maatschappelijke effecten van deze keuze nader toegelicht. 
Per voorstel is in het bijlagenboek 2 een fiche opgenomen met de concrete uitwerking. 
 
De samenstelling van het totale pakket kan als volgt worden weergegeven (blauw is IN het pakket; rood is NIET 
in het pakket): 
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Samengevat voorstel: 

Het uiteindelijke voorstel omvat 5 mogelijkheden (waaronder 2 nieuwe mogelijkheden ten aanzien van  

bedrijfsvoering van instellingen) met een bedrag van in totaal € 530.000 zoals hieronder samengevat: 
 
Verkorte 
Code 

Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen Bedrag 

BES 49 Terugbrengen Raster buurtwerk € 50.000 

BES 52 Minder subsidie voor ouderenadvies en begeleiding (Focus-Raster) € 35.000 

SAM 129.1 Bedrijfsvoering Sportbedrijf Deventer efficiënter en soberder € 50.000 

SAM 129.4 Scherper inkopen bij instellingen op sociaal/maatschappelijk vlak € 195.000 

SAM 150 Bedrijfsvoering maatschappelijk werk efficiënter en soberder, evt. in combinatie met 
invoering eigen bijdrage 

€ 200.000 

 
 
De maatregelen afkomstig uit de samenleving/met draagvlak. 
De samenleving heeft veel suggesties aangedragen op het thema efficiënter werken en bedrijfsvoering. Veel 
instellingen en organisaties hebben deze uitdaging aangenomen en zijn zelf met voorstellen gekomen op dit 
vlak. Deze voorstellen zijn in de regel te typeren als verminderingen van kosten of verhogen van de eigen  
verdiencapaciteit onder gelijktijdig behoud van de huidige output. Deze zijn ook elders meegenomen in de 
verschillende domeinen/zoekrichtingen als integraal bestanddeel van een pakket. 
 
De mogelijkheid “Bedrijfsvoering Deventer Sportbedrijf (SAM 129.1)” is in overleg met het Sportbedrijf tot 
stand gekomen, waarmee 50.000 euro wordt bijgedragen aan deze zoekrichting. 
 
 
Verdienen of bezuinigen zonder effect op output. 
Bezuinigingen op bedrijfsvoering heeft als consequentie dat de output niet geraakt wordt. Kortom, de  
burger/afnemer krijgt dezelfde dienst aangeboden als voor de bezuiniging. Professionele instellingen werken 
op basis van een integrale kostprijsberekening, waarin naast bruto loonsom ook diverse toerekeningen zijn 
opgenomen voor de bedrijfsvoering. Op basis van een vergelijking van de uurtarieven voor een aantal  
soortgelijke disciplines is tot de slotsom gekomen dat er bij een aantal instellingen ruimte aanwezig moet zijn in 
deze kostprijsberekeningen. In de gegeven omstandigheden acht het college het gerechtvaardigd om met die  
instellingen onderhandelingen te openen over een verlaging van dit tarief, respectievelijk bij het verlopen van 
contracts- of beschikkingstermijnen om te zien naar andere (markt)partijen die deze diensten kunnen leveren 
tegen een lager tarief (SAM 129.4). 
 
Het voorstel “Bedrijfsvoering maatschappelijk werk efficiënter en soberder, eventueel in combinatie met  
invoering eigen bijdrage (SAM 150)” levert in 2015 uiteindelijk een besparing op van € 200.000,- .  
De voorziening en de output blijven bij dit voorstel in stand. Voorkomen moet worden dat een aantal  
groepen te maken krijgen met een onevenredige lastenverzwaring door invoering van een eigen bijdrage ver-
plichting, waarbij deze het zwaarst weegt bij minima, waaronder ouderen met een klein pensioen. 
 
 
Versoberen maar wel in stand houden. 
Het voorstel “minder subsidie voor ouderenadvies en begeleiding (Focus-Raster / bes 52)” betreft een bedrag 
van € 35.000,- (vanaf 2013). Deze bezuiniging betekent dat er minder advies en ondersteuning aan ouderen 
wordt aangeboden. De voorziening wordt echter niet helemaal afgebouwd. Bovendien liggen er kansen door 
combinaties met vergelijkbare functies bij andere organisaties voor een bredere groep. Daarnaast zal er een 
verschuiving van taken plaats gaan vinden naar vrijwilligersorganisaties. Dit is in lijn met de kanteling WMO. 
 
Het voorstel “terugbrengen van Buurtopbouwwerk Raster (bes 49)” (€ 50.000,-) scoort negatief op groepen en 
doelstellingen. De taak blijft in stand, maar de output zal verminderen. Dit zal leiden tot een vermindering van 
activiteiten die Raster uitvoert ter versterking van leefbaarheid en sociale cohesie. Dit zal vooral merkbaar zijn 
in buurten waar sprake is knelpunten op het terrein van leefbaarheid en waar een zwakke sociale cohesie  
bestaat. 
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Beëindiging taken. 
Niet van toepassing 

 
Maatschappelijke effecten 
De vermindering van capaciteit voor ouderenadvieswerk wordt voor een groot deel gecompenseerd door de 
eerder beschreven kanteling van de WMO en de daarmee gepaard gaande investering in meer gerichte  
cliëntondersteuning. Het maatschappelijk effect van deze maatregel is daarmee relatief gering. 
 
De vermindering van het buurtwerk is een forse aanslag ter grootte van 25% van de capaciteit. Dit zal merkbaar 
worden in de verschraling van activiteiten en ondersteuning. Potentieel zit hier een negatieve doorwerking 
naar leefbaarheid, sociale cohesie en zelfs veiligheid. 
 
De andere maatregelen hebben geen directe effecten. 
 
 

d. De mogelijkheden die niet in het pakket zitten 
 

Verkorte 
Code Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen 

SAM 130 Samenvoeging en fusie van vergelijkbare instellingen 

SAM 143 Verstrekken werkgeverssubsidie 

BES 50 Vermindering van subsidie voor basisvoorziening vluchtelingenwerk 

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

BES 53 Korting op het budget van de Vrijwilligers Centrale Deventer 

SAM 151 Uitbetaling PGB zorg in natura in eigen beheer 

SAM 152 Samenvoegen maatschappelijk werk Raster en Carinova 

 
Het voorstel SAM 130 Samenvoeging en fusie van vergelijkbare instellingen komt op diverse plaatsen terug in 
de bezuinigingsvoorstellen en is in dit verband niet specifiek genoeg. 
 
SAM 143 Vertrekken werkgeverssubsidies is niet op geld waardeerbaar gebleken, anders dan dat dit geld zou 
kosten. 
 
Het voorstel SAM 139 Inhuur externen vanuit instellingen is niet opgenomen in het pakket van maatregelen 
omdat dit substantieel geen bezuiniging is. Dit voorstel is van toepassing op de Rastergroep, VCD, Sportbedrijf, 
VWO, Sallcon, Cambio, e.a.. Bij hen wordt de overcapaciteit benut. Aangezien niet duidelijk is welke overcapa-
citeit er is, kan dit voorstel momenteel niet verder uitgewerkt worden. Wel zal er bij nieuwe subsidieafspraken 
rekening gehouden kunnen worden met dit voorstel. Het is dan wel van belang dat voorkomen wordt dat  
overcapaciteit niet in de formatie opgenomen wordt, anders leidt dit tot risico-opslagen en hogere tarieven. 
 
Het voorstel BES 53 Korting op het budget van de Vrijwilligers Centrale Deventer  zit niet in het pakket van 
maatregelen, omdat er geen financiële consequenties voor de gemeentelijke uitgaven zijn. Immers vanuit het 
Rijk wordt het budget voor Maatschappelijke Stages met € 53.000 gekort. Dit wordt per 2012 geëffectueerd in 
subsidie van de VCD. Voor de VCD heeft het schrappen van het budget wel consequenties, namelijk het 
schrappen in taken of uren per taak. Hiermee raakt deze maatregel de facilitering van de kanteling in kader 
WMO. Dit vraagt om meer vrijwillige inzet en ‘zelfhulp’ of onderlinge hulp in de samenleving.  
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Het voorstel BES 50 Vermindering van subsidie voor basisvoorziening vluchtelingenwerk is niet meegenomen in 
het pakket omdat het te verwachten volume nihil is.  
 
Het voorstel BES 151 Uitbetaling PGB zorg in natura in eigen beheer of scherper inkopen bij Salland laten wij in 
dit verband buiten beschouwing. De relatief geringe opbrengst weegt niet op tegen de risico’s die gepaard gaan 
met geforceerde besluitvorming in dit verband.  
 
Het voorstel SAM 152 Samenvoegen maatschappelijk werk Raster en Carinova is ingehaald door andere ont-
wikkelingen in het veld. 
 
 

e. Op langere termijn nader uit te werken suggesties 
 
Niet van toepassing. 

  



 
 

Voorjaarsnota 2011  /  Bijlagenboek  /  Eindrapportage Kwestie van Kiezen Pagina 36 van 130 
  

ZOEKRICHTING 4: SPORT 

a. Opgave conform tussenrapportage 3 en bestuursopdracht december 2010 
 
In de tussenrapportage van 21 december 2010 is de navolgende tekst opgenomen m.b.t. deze zoekrichting: 
 

Zoekrichting 4: Sport;  
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 hebben deze mogelijkheid onderzocht gecombi-
neerd 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.  

 

Gewenst volume Ondergrens mogelijkheden Bovengrens mogelijkheden 

€ 200.000 € 395.000 € 1.080.000 

   

 
Van de in de tussenrapportage genoemde onderwerpen heeft B&W op 1 februari 2011 besloten daarvan alle  

6 onderwerpen uit te werken: 

Verkorte 
Code 

Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen 

BES 46 Afschaffen gemeentelijke bijdrage schoolzwemmen  

BES 67 Verhoging huurbijdrage sportvelden  

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

BES 70 Sluiting zwembad Looermark  

ECC 181 Sponsoring sportaccommodaties 

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

 
 

b. Procesopmerkingen  
 
Het voorgenomen besluit van het college is op 7 april gezonden aan verschillende adviesraden van de  
gemeente Deventer. De volgende adviezen inzake deze zoekrichting zijn ontvangen: 

 
… 
 
Op basis van deze adviezen is het voorgenomen besluit wel/niet bijgesteld. 
 
… 
 
(Argumenten) 
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c. Het pakket zoals voorgesteld om het wensvolume te behalen 
 
Inleiding. 
Hierna zijn de maatregelen kort toegelicht en samengevat. Hierbij is aangegeven of: 
a. de maatregelen afkomstig uit de samenleving/met draagvlak 
b. verdienen of bezuinigen kan plaatsvinden zonder effect op output 
c. er sprake is van versoberen maar wel in stand houden 
d. er gekozen wordt voor beëindigen van taken 
Tenslotte is het maatschappelijk effect van de keuze aangegeven. 
Per voorstel is in het bijlagenboek 2 een fiche opgenomen met de concrete uitwerking. 
 
De samenstelling van het totale pakket kan als volgt worden weergegeven (blauw is IN het pakket; rood is NIET 
in het pakket): 

 
 
Samengevat voorstel: 

Het uiteindelijke voorstel omvat 4 mogelijkheden met in een bedrag van in totaal € 225.000 zoals hieronder 

samengevat. 
Verkorte 
Code 

Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen Bedrag 

BES 46 Afschaffen gemeentelijke bijdrage schoolzwemmen (zie ook BES 46.1 bij Jeugd) € 50.000 

BES 67 Verhoging huurbijdrage sportvelden  € 50.000 

BES 69 Financiële taakstelling sportbedrijf  € 75.000 

ECC 181 Sponsoring sportaccommodaties € 50.000 

 
 
De maatregelen afkomstig uit de samenleving/met draagvlak. 
Er is overleg geweest met het Deventer Sportbedrijf over mogelijke bezuinigingen. Het sportbedrijf ziet  
mogelijkheden in sponsoring en efficiency-mogelijkheden. Vanuit deze gedachte is geconcludeerd dat een 
combinatie van twee voorstellen haalbaar geacht wordt voor € 125.000,-. Dit betreft de voorstellen ECC 181 
Sponsoring Sportaccommodaties en BES 69 Financiële taakstelling Sportbedrijf. Beide voorstellen hebben een 
relatie met de subsidie van het Deventer Sportbedrijf. De sponsoring betreft alleen de binnensportaccommo-
daties en zal geëffectueerd worden door het verlagen van de subsidie van het sportbedrijf. Sponsoring van 
sportaccommodaties biedt aan Deventer ondernemers kansen tot profilering en gebruik maatschappelijke 
voorzieningen. Door efficiency is de financiële taakstelling op te vangen.  
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Verdienen of bezuinigen zonder effect op output. 
Bezuinigingen op bedrijfsvoering heeft als consequentie dat de output niet geraakt wordt. Kortom, de  
burger/afnemer krijgt dezelfde dienst aangeboden als vóór de bezuiniging. Het voorstel BES 67 Verhoging 
huurbijdrage sportvelden leidt niet tot minder sportvelden. Dit leidt tot extra kosten voor verenigingen die zij 
wellicht afwentelen op de contributie voor leden. Een positief neveneffect kan tot een doelmatiger gebruik van 
sportvelden en dus van ruimtebeslag leiden. 
 
Een tweede bezuiniging wordt gerealiseerd door het voorstel BES 46 Het verminderen van de gemeentelijke 
bijdrage voor schoolzwemmen. De output van deze bijdrage is dat alle kinderen in de gelegenheid gesteld  
worden een zwemdiploma te halen. Ouders blijven echter de eerst verantwoordelijken voor het behalen van 
een zwemdiploma. De praktijk leert dat zij dit doen voor A en B, maar dat schoolzwemmen voor het merendeel 
gebruikt wordt om het C-diploma te halen. Dit deel wordt afgeschaft. De groep die wel baat heeft bij zwemles 
wordt via een andere kanalen in de gelegenheid gesteld een bijdrage te ontvangen voor het behalen van een 
zwemdiploma (Stichting Leergeld of Recht op!). Dit zal verder uitgewerkt worden.  
 
 
Versoberen maar wel in stand houden. 
Niet van toepassing. 

 
Beëindiging taken. 
Niet van toepassing. 

 
Maatschappelijke effecten. 
De afschaffing van het schoolzwemmen wordt deels gecompenseerd door flankerende maatregelen om  
groepen voor wie het financieel niet haalbaar is te compenseren via Rechtop! of vergelijkbare regelingen.  
Mogelijk dat een groep die om religieuze of culturele redenen niet zelf een belang hecht aan het zwemmen 
voor kinderen hierdoor nu toch buiten bereik raakt. 
 
Kostenstijging per sporter blijft door de verhoging van de huurprijzen voor sportaccommodaties beperkt, maar 
leidt mogelijk tot een lichte contributiestijging (tussen € 0,50 en € 1,- per maand). Het is lastig in te schatten in 
hoeverre om die reden veel sporters zullen afhaken. Een gefaseerde invoering zal dit effect voor zover het 
optreedt, dempen. 
 
 

d. De mogelijkheden die niet in het pakket zitten, argumenten, etc. 
 

Verkorte 
Code Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen 

BES 70 Sluiting zwembad Looermark  

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

 
Van deze onderwerpen heeft het College op inhoudelijke gronden gemeend die niet bij de bezuinigingen te 
moeten betrekken omdat dit een te grote impact op de bevolking heeft dan wel op de dienstverlening naar de 
burger. Deze onderwerpen zijn ook niet nader onderbouwd en uitgewerkt. 
 
 

e. Op langere termijn nader uit te werken suggesties 
 
Niet van toepassing. 
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ZOEKRICHTING 5: VRIJWILLIGERS EN WEDERKERIGHEIDSBEGINSEL 

a. Opgave conform tussenrapportage 3 en bestuursopdracht december 2010 
 
In de tussenrapportage van 21 december 2010 is de navolgende tekst opgenomen m.b.t. deze zoekrichting: 

 

Zoekrichting 5: Vrijwilligers en wederkerigheidsbeginsel;  
Er zijn verschillende suggesties gedaan om bij de verstrekking van een subsidie of een uitkering ook een weder-
dienst te vragen. Zowel voor individuen als voor groepen. Deze activiteiten zijn voor een deel op geld waar-
deerbaar 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 uitke-
ringen 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. 
 

 Gewenst volume Ondergrens mogelijkheden Bovengrens mogelijkheden 

€ 500.000 € 550.000 € 4.100.000 

   

 
 

Van deze 7 onderwerpen in deze zoekrichting heeft B&W op 1 februari 2011 besloten daarvan de volgende  

6 onderwerpen nader uit te werken: 

 
Verkorte 
Code 

Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen 

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

SAM 132 Meer inzet van vrijwilligers bij welzijnswerk 

SAM 138 Wederkerigheidprincipe als eis opnemen bij subsidiebeschikking 

SAM 144 Maatjesproject ook voor andere groepen invoeren  

SAM 147 Ontwikkelen van talenten van uitkeringsgerechtigden 

SAM 149 
Uitkeringsgerechtigden die nog geen regulier werk hebben, taken laten verrichten met maatschappelijke meer-
waarde. 

 

Van 1 onderwerp is besloten dat die niet gewenst is (zie onderdeel d. hierna). 

 
 

b. Procesopmerkingen inclusief adviezen adviesraden 
 
Naast de sessie in het najaar van 2010 hebben er voor deze zoekrichting een aantal werkconferenties plaats 
gevonden. Het betreft hier dezelfde bijeenkomsten als bij zoekrichting 2 (participatiecluster). Allereerst zijn er 
met de raad een tweetal conferenties geweest over de verbinding tussen de WMO en de WWB.  
Deze conferenties zijn vooral informerend en opiniërend van aard geweest. 
 
Het voorgenomen besluit van het college is op 7 april gezonden aan verschillende adviesraden van de  
gemeente Deventer. De volgende adviezen inzake deze zoekrichting zijn ontvangen: 
 
… 
Op basis van deze adviezen is het voorgenomen besluit wel/niet bijgesteld. 
… 
 
(Argumenten) 
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Daarnaast zijn er in de periode januari-maart 2011 werkbijeenkomsten gehouden waar visievorming heeft 
plaats gevonden over de wijze waarop iedereen in de Deventer samenleving mee kan doen. Aan deze  
conferentie heeft een groot aantal partners in de stad alsmede een brede ambtelijke vertegenwoordiging  
deelgenomen. Het resultaat is de visie Iedereen actief!, waarin 3 uitwerkingsrichtingen zijn geformuleerd: 
1) Gezamenlijke uitvoeringsorganisatie (GUO) 
2) Wederkerigheid (Persoongebonden re-integratiebudget = PRB) 
3) Verantwoordelijkheid (SROI-mogelijkheden) 
De uitwerkingsrichtingen 2) en 3) hebben een relatie met zoekrichting 5 
 
 

c. Het pakket zoals voorgesteld om het wensvolume te behalen 
 
Inleiding. 
Deze zoekrichting moet in samenhang met zoekrichting 2 beoordeeld worden. 
 
Hierna zijn de maatregelen kort toegelicht en samengevat. Hierbij is aangegeven of: 
a. de maatregelen afkomstig zijn uit de samenleving/met draagvlak 
b. verdienen of bezuinigen kan plaatsvinden zonder effect op output 
c. er sprake is van versoberen maar wel in stand houden 
d. er gekozen wordt voor beëindigen van taken 
Tenslotte is het maatschappelijk effect aangegeven. 
Per voorstel is in het bijlagenboek 2 een fiche opgenomen met de concrete uitwerking. 
 
De samenstelling van het totale pakket kan als volgt worden weergegeven (blauw is IN het pakket; rood is NIET 
in het pakket): 
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Samengevat voorstel: 

Het uiteindelijke voorstel omvat 3 mogelijkheden met in een bedrag van in totaal € 940.000 zoals hieronder 

samengevat. 
 
Verkorte 
Code 

Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen Bedrag 

SAM 138 Wederkerigheidprincipe als eis opnemen bij subsidiebeschikking € 940.000 

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

 

SAM 147 Ontwikkelen van talenten van uitkeringsgerechtigden  

 
De maatregelen afkomstig uit de samenleving/met draagvlak. 
In  samenspraak met het een groot aantal partners in de stad (waaronder Sallcon, Cambio, UWV, VNO-NCW, 
VCD) is gekeken of de SROI ook van toepassing zou kunnen zijn voor maatschappelijke organisaties die een 
subsidie ontvangen. Op basis van deze analyse kiezen wij voor het voorstel de SAM 138 Wederkerigheidprincipe 
als eis opnemen bij subsidiebeschikking, waarin deze SROI verder is uitgewerkt. In concreto betekent dit voor-
stel dat gesubsidieerde organisaties ruimte zullen moeten vrijmaken voor het in dienst nemen van mensen met 
een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het voorstel scoort positief omdat op deze wijze mogelijkheden worden 
gecreëerd voor mensen die niet actief zijn in het arbeidsproces mee te laten doen aan de samenleving.  
Bovendien biedt het een deel van hen kansen om zich te ontwikkelen richting een betaalde baan. Aandachts-
punt bij de uitwerking is dat de maatregel niet ten koste mag gaan van de doelen van de subsidieregeling.  
Deze moeten gegarandeerd blijven. Naar verwachting levert deze maatregel € 940.000 op. Overigens zal dit 
voorstel verder worden uitgebouwd op basis van het convenant zoals dat op 18 februari 2010 is gesloten met 
de leden van de economische kopgroep en de inspanningsverplichting die hierin is opgenomen. Ook zal de 
toepassing van de gemeentelijke inkoopvoorwaarden (waar die bepaling in is opgenomen) bij andere  
beleidsvelden ook meerjarig worden ingevuld. 
 
 
Verdienen of bezuinigen zonder effect op output. 
Er zijn geen voorstellen gedaan die leiden tot bezuinigingen of verdienen op bedrijfsvoering. 
 
 
Versoberen maar wel in stand houden. 
Er zijn geen voorstellen gedaan die leiden tot bezuinigingen door versobering. 
 
 
Beëindiging taken. 
Niet van toepassing. 

 
Maatschappelijke effecten. 
Directe maatschappelijke effecten van deze maatregel zijn dat er vele tientallen mensen aan de slag komen bij 
maatschappelijke instellingen. De maatregel kan echter leiden tot verdringing van werkgelegenheid aan de 
onderkant van de arbeidsmarkt, maar door de toepassing van loonwaarde zullen meer banen worden  
gecreëerd. De spelregels van deze maatregel zullen nog nader geformuleerd en getoetst moeten worden. In-
voering vraagt tot op zekere hoogte maatwerk en een gefaseerde aanpak. 
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d. De mogelijkheden die niet in het pakket zitten 
 

Niet gewenst (1 mogelijkheid) op basis van toetsingskader (besluit B&W 1 februari 2011): 

Verkorte 
Code Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen 

SAM 140 Vergroten aantal vrijwilligers door sociale dienstplicht 

 
Van dit onderwerp heeft het College op inhoudelijke gronden gemeend die niet bij de bezuinigingen te moeten 
betrekken. Los van de wenselijkheid en haalbaarheid ontbreekt het aan de bevoegdheid om een dergelijke 
sociale dienstplicht in te voeren. Dit onderwerp is niet nader onderbouwd en uitgewerkt. 
 

Wel uitgewerkt (1 mogelijkheid), doch op basis van inhoud en maatschappelijke effecten niet gewenst: 

Verkorte 
Code 

Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen 

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

 
 
 

e. Op langere termijn nader uit te werken suggesties 
 
In deze zoekrichting is een aantal voorstellen gedaan, die momenteel niet uitgewerkt zijn. Deze voorstellen 
scoren positief op de doelstellingen en groepen van onze gemeente. Daarom zijn ze niet afgeschreven en zullen 
ze op langere termijn nader uitgewerkt worden.  

In dit verband wordt 1 mogelijkheid betrokken bij de permanente herijking op langere termijn: 

 
Verkorte 
Code Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen 

    

SAM 144 Maatjesproject ook voor andere groepen invoeren  

 
De bovenstaande mogelijkheid is wel uitgewerkt maar lijkt op korte termijn meer te kosten dan het oplevert. 
Gedachte wel vasthouden voor de toekomst. In het bijlagenboek zijn deze voorstellen wel inhoudelijk onder-
bouwd en toegelicht. 
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Domeinbreed: 
 
f. Samenhang met rijksbezuinigingen in dit domein inclusief nog te verwachten trap 

op/af maatregelen 
 
In dit domein zijn nog de volgende rijksbezuinigingen te verwachten: 
 

 Aanvullende korting op re-integratiebudgetten; in de meest recente plannen van het kabinet is sprake van 
een aanvullende korting op deze budgetten. Vertaald naar Deventer zou dit een extra korting betekenen 
van 1 miljoen per jaar. 

 Bezuinigingen op WSW; hier ligt nog een te bezuinigen volume oplopend tot maximaal 4 miljoen per jaar in 
het vooruitzicht. Dit maakt onderdeel uit van het bestuursakkoord Rijk-VNG. Dit akkoord is nog niet afge-
rond. 

 Afbouw inburgering; het rijk heeft besloten om in de periode tot 2014 de budgetten voor inburgering in 
stappen te reduceren tot nul. 

 Overheveling WaJong; tot op heden is er sprake van een overheveling van de WaJong naar gemeenten. 
Het is nog niet duidelijk of en zo ja hoe dit plaats gaat vinden. Maakt ook onderdeel uit van het bestuurs-
akkoord. 

 De uitvoering van een aantal belangrijke onderdelen van de AWBZ zal de komende jaren worden overge-
heveld naar de gemeenten. Het gaat hier om een majeure operatie waar veel geld mee gemoeid is. Er zal 
een afroming plaats vinden door het rijk, waarna de resterende budgetten worden overgeheveld. Het is 
nog onduidelijk of de taak daarvoor ook uitgevoerd kan gaan worden. Potentieel kan dit zowel voordelig 
als nadelig uitpakken. 

 Schuldhulpverlening; belangrijke tijdelijke geldstromen drogen al per ultimo 2011 op. Het rijk heeft on-
langs een aanvullende korting opgelegd voor schuldhulpverlening. Hiervoor is een aanvraag ingediend voor 
nieuw beleid/eenmalig structureel maken. 

 Inkomensnormering; het rijk heeft de grens tot waar gemeenten maatregelen mogen nemen in de sfeer 
van inkomensondersteuning neerwaarts bijgesteld van 120 naar 110% van het minimum. Dit heeft zich 
vertaald in een korting van 233.000. Dit zal deels gevonden moeten worden in het armoedebeleid door het 
verder neerwaarts bijstellen van de normering, deels is het ons voornemen dit te compenseren met maat-
regelen voor nieuw beleid. 

 
Uitgangspunt is dat gerichte rijksbezuinigingen 1-op-1 doorvertaald worden naar de desbetreffende gemeente-
lijke budgetten (trap op/trap af), waarbij steeds wordt afgewogen of de gevolgen van deze maatregelen, zeker 
in combinatie met eigen bezuinigingsvoornemens, niet leiden tot een onacceptabele situatie, een onaanvaard-
bare aantasting van het voorzieningenniveau en/of een ongewenste stapeling van bezuinigingen. Naarmate de 
tijd voortschrijd zullen nieuwe implementaties van voorgenomen rijksbezuinigingen worden meegenomen in 
een proces van permanente herijking en heroverweging binnen de gemeente. 
 
U ziet het resultaat van deze afweging bij een deel van de maatregelen reeds terug. 
 
 

g. Frictiekosten, organisatorische consequenties 
 
De frictiekosten omvatten de kosten die nodig zijn om contracten af te kopen in het kader van de opzet van de 
nieuwe uitvoeringsorganisatie in het kader van Iedereen Actief. 
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h. Financiële vertaling van de voorstellen 
 

UITGAVEN 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten (zonder over-
head) -233.000 1.330.000 1.330.000 1.330.000 

Inkomensoverdracht 568.000 568.000 568.000 568.000 

Kapitaallasten 0 0 0 0 

Kosten derden/overige uitgaven 895.850 1.408.700 1.898.700 1.898.700 

Subsidies te verstrekken 349.764 629.275 769.275 929.275 

Saldo uitgaven 1.580.614 3.935.975 4.565.975 4.725.975 

 

INKOMSTEN 2012 2013 2014 2015 

Bijdragen van derden 25.000 100.000 150.000 200.000 

Heffingen 0 0 0 0 

Overige inkomsten 0 0 0 0 

Subsidies te ontvangen 973.000 973.000 973.000 973.000 

Saldo inkomsten 998.000 1.073.000 1.123.000 1.173.000 

 

Saldo te verdienen/bezuinigen 2.578.614 5.008.975 5.688.975 5.898.975 
 

Uit het volgende diagram blijkt de samenstelling van het bedrag. Hieruit blijkt dat het overgrote deel van het 

bedrag wordt opge-

bracht door beper-

king van de personele 

omvang en de inge-

huurde diensten van 

derden. 
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In de begrotingscijfers van dit domein heeft dit de volgende consequenties 

 

UITGAVEN (* € 1.000) begroot  wijziging restant na 
wijziging 

 Personeelskosten  17.501  1.330 16.171 

 Kapitaallasten  2.532   2.532 

 Uitkeringen  62.045  568 61.477 

 Subsidies eigen beleid  4.153  929 3.224 

 Subsidies doorbetaald  15.056   15.056 

 Onderhoud en energie  1.372   1.372 

 Inhuur adviesdiensten  12.149  1.899 10.250 

 Overige leveringen en diensten  2.828   2.828 

 Overige kosten en inkomens-
overdrachten  290 

 
 290 

     

TOTAAL  117.926  4.726 113.200 

 

INKOMSTEN (* € 1.000)     

 Bijdragen provincie, andere ge-
meenten en overheden 2.780 

  
2.780 

 Rente en dividend 874   874 

 Rijksvergoeding  67.450  973 67.343 

 Overige inkomsten  1.925  200 2.125 

 Huur en pacht  378   378 

 Heffingen en leges  15   15 

     

TOTAAL  73.423  1.173 74.596 
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II      DOMEIN JEUGD 
 
In de Raadsopdracht van 8 juli 2010 is over de procesaanpak het volgende gezegd:  
 

Voor het subproces “Samenleven/meedoen” worden in de periode september/oktober 2010 een drietal  
werkconferenties met meest betrokken instellingen en maatschappelijke organisaties belegd. In drie stappen 
gaan we in gezamenlijkheid op zoek naar mogelijkheden om het werk in dit domein anders en beter op elkaar 
af te stemmen, kosten in te verdienen en efficiënter te werken. Maar wij verwachten ook dat betreffende  
instellingen elkaar bevragen op hun werkwijze, hun effectiviteit en hun mogelijkheden om meer te doen met 
hetzelfde, of hetzelfde te doen met minder geld. Ook worden mogelijkheden onderzocht hoe we met eenmalige 
investeringen structurele verdiensten kunnen bewerkstelligen. Tenslotte zal ook de verdiencapaciteit binnen dit 
domein aan de orde komen.  
Deelname aan werkconferenties is op uitnodiging, maar instellingen, bedrijven of burgers die een inbreng  
willen leveren zijn eveneens welkom. 
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ZOEKRICHTING 6: JEUGD EN ONDERWIJS 
 

a. Opgave conform tussenrapportage 3 en bestuursopdracht december 2010 
 
Na op 15 december 2010 kennis genomen te hebben van het gevoelen van de raad inzake de concept tussen-
rapportage fase 3 heeft het college op 21 december 2010 de volgende zoekopdracht vastgesteld: 
 

Zoekrichting 6: Jeugd en onderwijs 
In het domein Jeugd en onderwijs zijn de komende jaren forse uitdagingen te verwachten op het  
terrein van de jeugdzorg. Investeren in jeugd en onderwijs is de beste garantie om te voorkomen dat kinderen 
in de problemen komen. Naast de binnen het domein te absorberen efficiencykortingen van het rijk op de 
jeugdzorg wordt er van dit domein een bijdrage gevraagd van € 500.000. 
 
Zoekrichting 6: Integraal jeugdbeleid en –uitvoering;  
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 opvan-
gen van de toekomstige efficiencykortingen van het rijk geldt ook hier vooralsnog het trap-op-trap-af principe. 
Daarnaast liggen er binnen dit domein kansen voor een efficiëntere inzet van maatschappelijk vastgoed zoals 
beschreven in zoekrichting 1. Voor nu zoeken we binnen dit domein een volume van € 750.000. 
 

Gewenst volume Ondergrens mogelijkheden Bovengrens mogelijkheden 

€ 750.000 € 180.000 € 3.240.00 

   

 
 
De begroting van dit domein is netto ruim € 18 miljoen. De personele factor en de subsidies zijn hierin de 
grootste component. 
 
Van de in de tussenrapportage opgenomen onderwerpen heeft B&W op 1 februari 2011 besloten de volgende 

14 onderwerpen uit te werken: 

 
Verkorte 
Code 

Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen 

BES 42 Verlaging vroegschoolse educatie via 85 % bereik en efficiency  

BES 43 Terugbrengen bijdrage onderwijsbegeleiding. 

BES 44 Bezuinigen op lokale middelen t.b.v. aanpak voortijdig schoolverlaten 

BES 45 Verlagen bijdrage coördinatie brede scholen  

BES 47 Beperken gemeentelijke bijdrage combinatiefuncties  

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

BES 89 Beperken gemeentelijke bijdrage peuterspeelzaalwerk.  

BES 90 Terugbrengen ambulant jongerenwerk 

BES 91 Beperking project zwerfjongeren 

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

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

JEU 98 Stopzetten of verminderen van jeugd en jongerenprojecten 

JEU 99-2 Gebouwen beter benutten qua tijd (eerder open, later dicht) en mogelijkheden (school, opvang, activiteiten et 
cetera) 

SAM 133 Samenwerking veiligheidshuis en centra voor jeugd en gezin 

 

Van 5 onderwerpen is besloten dat die niet gewenst zijn (zie onderdeel d. hierna) en van 3 onderwerpen is 

bepaald dat die nader uitgewerkt worden en mogelijk op langere termijn in beeld komen en worden betrokken 
bij het permanent herijken. In paragraaf e. is daar op ingegaan. 
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b. Procesopmerkingen inclusief adviezen adviesraden 
 
In de uitwerking is onderscheid gemaakt tussen het beleidsveld Jeugd en de overige beleidsvelden in Samenle-
ven en Meedoen. De werkwijze in zoekrichting 6 heeft voortgeborduurd op de reeds bestaande samenwerking 
met de partners in de jeugdketen. Naast lopende trajecten als de vorming van brede scholen en het CJG zal in 
dit domein maximaal worden geanticipeerd op de overheveling van de jeugdzorg van provincie naar gemeente. 
 
De partners, die in Deventer samenwerken binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), kwamen in het 
bestuurlijk overleg CJG voor 860.000 euro aan bezuinigingsmogelijkheden overeen. Het gaat hierbij om de 
partners die samenwerken binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin Deventer. Dit zijn: GGD IJsselland,  
Carinova, Raster, gemeente Deventer, Etty Hillesum Lyceum, Sine Limite, Bureau Jeugdzorg Overijssel,   
Politie IJsselland, MEE IJsseloevers, Pactum - de Kij, Verloskundige Kring  Deventer, Huisartsenvereniging  
Deventer e.o., Naviva Kraamzorg en COACH Deventer.  
 
 In het voorjaar van 2010 is de Visie opgroeien in Deventer: van Wieg naar Werk vastgesteld. Deze visie is de 
kapstok voor het jeugdbeleid van de gemeente Deventer. Doel van de visie is dat kinderen in de gemeente 
Deventer veilig en prettig kunnen opgroeien. Daarbij is het behalen van een startkwalificatie een belangrijk 
ijkpunt voor een succesvolle toekomst. Het CJG besteedt aandacht aan kinderen in verschillende leeftijds- 
groepen, op een zodanige manier dat elk kind in een doorlopende lijn aandacht krijgt. De leeftijdsgroepen zijn: 
van 0-4 jaar, van 4-12 jaar, 12-18 jaar en van 18-23 jaar, met een uitloop naar 27 jaar. Kinderen die extra  
aandacht nodig hebben, krijgen deze bij voorkeur in de directe omgeving van het kind. Als de extra aandacht er 
toe leidt dat een kind uit zijn omgeving wordt gehaald, is de inzet dat het zo snel mogelijk terugkeert in de 
eigen omgeving. Het uiteindelijke doel is dat steeds meer jongeren in Deventer de school verlaten met een 
startkwalificatie op zak, waardoor ze een goede kans hebben op de arbeidsmarkt. Deze ambitie blijft overeind, 
ook met de nu geformuleerde bezuinigingen. 
 
Het college heeft er voor gekozen om zich te conformeren aan de bereikte overeenstemming met de partners 
in het domein Jeugd. 
 
Het voorgenomen besluit van het college is op 7 april gezonden aan verschillende adviesraden van de  
gemeente Deventer. De volgende adviezen inzake deze zoekrichting zijn ontvangen: 

 
… 
 
Op basis van deze adviezen is het voorgenomen besluit wel/niet bijgesteld. 
 
… 
 
(Argumenten) 
 
 

c. Het pakket zoals voorgesteld om het wensvolume te behalen 
 
Inleiding. 
Uitgangspunt bij de bezuiniging is het in stand houden van de keten zoals geschetst in de jeugdvisie van wieg 
naar werk. Dat houdt in jongeren te helpen met opgroeien en waarnodig helpen om minimaal het niveau van 
de startkwalificatie (MBO niveau 2 of HAVO) te behalen. 
Bezuinigingen in het spoor jeugd dragen het risico in zich de keten van wieg naar werk aan te tasten. Met name 
geldt dit voor korten op onderwijsbegeleiding en verminderen inzet brede scholen. Dat zal ten koste gaan van 
de in de keten benoemde kwetsbare overgangsmomenten, vroegtijdige signalering en het streven om het  
aantal risico- en probleemjongeren terug te brengen.  
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Hierna zijn de maatregelen kort toegelicht en samengevat. Hierbij is aangegeven of: 
a. de maatregelen afkomstig zijn uit de samenleving/met draagvlak 
b. verdienen of bezuinigen kan plaatsvinden zonder effect op output 
c. er sprake is van versoberen maar wel in stand houden 
d. er gekozen wordt voor beëindigen van taken 
Aansluitend zijn de maatschappelijke effecten van de gekozen maatregelen in dit domein nader geduid. 
Per voorstel is in het bijlagenboek 2 een fiche opgenomen met de concrete uitwerking. 
 
De samenstelling van het totale pakket kan als volgt worden weergegeven (blauw is IN het pakket; rood is NIET 
in het pakket): 
 

 
 
Samengevat voorstel: 

Het uiteindelijke voorstel omvat 10 mogelijkheden met in totaal een bedrag van € 853.000 zoals hieronder 

samengevat. 
Verkorte 
Code 

Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen Bedrag 

BES 44 Bezuiniging op leerlingenvervoer € 50.000 

BES 45 Verlagen bijdrage coördinatie brede scholen € 50.000 *) 

BES 47 Beperken gemeentelijke bijdrage combinatiefuncties  

BES 91 Beperking project zwerfjongeren € 75.000 

BES 88 Anders realiseren van locaties Centra Jeugd en Gezin (CJG) € 27.000 

BES 46.1 Beëindiging subsidie schoolzwemmen (vervoerscomponent) (NB zie ook Sport) € 75.000 

BES 89 Beperken gemeentelijke bijdrage peuterspeelzaalwerk (Rasterdeel) € 481.000 

BES 42 Verlaging vroegschoolse educatie via 85 % bereik en efficiency  

JEU 98 Stopzetten of verminderen van jeugd en jongerenprojecten 

BES 90 Terugbrengen ambulant jongerenwerk 27.000 

JEU 99-2 Gebouwen beter benutten qua tijd (eerder open, later dicht) en mogelijkheden 
(school, opvang, activiteiten et cetera). Slimmer gebruik van de accommodatie in 
Borgele 

€ 75.000 

*) Het integreren van het Banjerproject in de bredeschoolontwikkeling levert dit bedrag op.  
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De maatregelen afkomstig uit de samenleving /met draagvlak. 
 
De overeenkomst met de partners in het CJG wordt als volgt toegelicht: 
 
Peuterspeelzalen zijn een voorziening in de voorschoolse periode van kinderen. Kinderen worden voorbereid 
op de overstap naar school, waarmee zij een betere start maken op scholen. Het peuterspeelzaalwerk werkt 
samen met tal van partijen, waaronder het consultatiebureau, het maatschappelijk werk en natuurlijk de  
scholen. In Deventer wordt sterk ingezet op het sluitend krijgen van de ontwikkel- en zorgketen rond jongeren 
van 0 – 23 jaar. De uitgangspunten van dit beleid zijn vastgelegd in de nota “Van Wieg tot Werk”.  
Rond kinderen van 0 – 4 jaar heeft dit beleid een extra impuls gekregen met de Wet Ontwikkelingskansen en 
Educatie (Wet OKE) en het onderzoek van de onderwijsinspectie naar de organisatie en uitvoering van de  
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) in Deventer. 
De komende jaren wordt toegewerkt naar kindercentra die passen binnen de Wet OKE en die in hoofdzaak 
bekostigd worden via de Wet Kinderopvang. In dit (gemengde) model worden de kindercentra bedrijfsmatig 
geëxploiteerd en koopt de gemeente naar behoefte plaatsen in voor kinderen die aan nader te bepalen criteria 
voldoen.  
De toeleiding naar speelzalen verbetert. Door nauw samen te werken met het consultatiebureau, kunnen de 
kosten voor toeleiding worden verminderd. Deze nieuwe werkwijze gaat uit van het actief benaderen van  
ouders van groepkinderen (er-op-af). In dat contact wordt ingezet om groepkinderen toe te leiden naar voor-
zieningen en op het toeleiden van ouders naar voorzieningen voor verbetering van taalbeheersing. Randvoor-
waarde hierbij is wel een toegesneden probleemanalyse door consultatiebureau.  
Deze maatregelen komen tot uitdrukking in BES 89 Beperken bijdrage peuterspeelzaalwerk (Rasterdeel). 
 
Door de aanbesteding leerlingen vervoer en het combineren van ritten met leerlingen uit de gemeente Olst – 
Wijhe (ingaande schooljaar 2009-2010) wordt er structureel geld overgehouden op het leerlingenvervoer. Dit 
bedrag, 50.000 euro, hoeft niet meer ingezet te worden voor leerlingenvervoer (BES 44). 
 
De partijen bezuinigen 75.000 euro op zwerfjongeren. In 2009 is het zwerfjongeren project van start gegaan. 
Dit project biedt huisvesting en ambulante begeleiding met als doel dat jongeren weer kunnen functioneren in 
de maatschappij en daarbij naar school gaan of een baan hebben. De doelstelling was om in 2010 negen op-
vangplaatsen te realiseren, met een ambitie om vanaf 2011 uit te breiden naar vijftien opvangplaatsen (mits 
externe financiering gerealiseerd is). 
Volgens de meeste recente onderzoeken zijn er in Deventer 45 zwerfjongeren. Uit de dagelijkse uitvoerings-
praktijk van het project blijkt echter dat het een erg moeilijke groep is. Jongeren moeten echt gemotiveerd zijn, 
willen zij worden gehuisvest. Op basis van de praktijk van het afgelopen jaar is geconcludeerd dat zes opvang-
plaatsen voldoende is. Naast deze opvangplaatsen zijn er drie plaatsen in de crisisopvang gereserveerd voor 
zwerfjongeren (BES 91). 
 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin levert in de nieuwe situatie 27.000 euro in. Dit kan door het anders vormge-
ven van de huidige inlooppunten van het Centrum Jeugd en Gezin. De drie bestaande inlooppunten worden 
gesloten en in plaats daarvan zullen de “natuurlijke inlooppunten” van de aangesloten partijen benut worden. 
Dat betekent dat er straks tussen de 50 en 100 inlooppunten in Deventer zullen zijn, met een bezuiniging van 
27.000 euro (BES 88). 
 
De meeste ouders doen hun kind al jong op zwemles. Binnen de gemeente Deventer bieden enkele scholen 
daarnaast schoolzwemmen aan. Hierbij is de groep divers. Sommige kinderen hebben geen zwemervaring, 
anderen nemen deel om hun diploma C te behalen. De gemeente Deventer financierde deze lessen en het 
bijbehorende vervoer. In het kader van de bezuinigingen stopt de gemeente hiermee. Deventer sluit hiermee 
aan bij een meerderheid van de Nederlandse gemeenten: in 2007 was in 57% van de gemeenten de financie-
ring van het schoolzwemmen al afgeschaft.  
De eerste verantwoordelijkheid voor zwemles ligt bij de ouders. Zwemles wordt daarmee een buitenschoolse 
activiteit die niet ten koste gaat van tijd voor onderwijs. Kinderen die door gebrek aan financiële middelen of 
door het ontbreken van een zwemcultuur thuis niet in staat zijn om een zwemdiploma te halen, kunnen een 
beroep doen op Stichting Leergeld. Scholen die signaleren dat er meerdere kinderen op één school achterblij-
ven, kunnen zwemles als bredeschoolactiviteit organiseren (BES 46.1). 
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Het Jongerenwerk werkt “outreachend”. Dat wil zeggen vraaggestuurd, aansluitend op de leefwereld van de 
jongeren. Niet het beschikbare aanbod is het uitgangspunt, maar de vraag (problematiek) van de jongeren en 
hun omgeving. Kinderen en jongeren worden opgezocht. Het werk speelt zich in belangrijke mate op straat af. 
Alle kinderen en jongeren zijn in beeld, maar de focus ligt op jongeren in een risicovolle situatie. Vanuit de 
aanwezigheid op straat wordt een relatie opgebouwd met kinderen en jongeren en betrekken ook hun ouders 
en school.  
De inzet is gericht op het ondersteunen van jongeren in het behalen van hun startkwalificatie, talentontwikke-
ling. Daarnaast gaat een belangrijke preventie werking uit van het jongerenwerk in relatie tot openbare orde en 
veiligheid. Door actieve inzet van de gemeente en partners om de samenwerking in de keten te verbeteren kan 
27.000 euro bespaard worden (BES 90). 
 
In Kei 13 staan nu nog diverse ruimtes leeg. Door het kindercentrum efficiënter te gebruiken, kunnen de kosten 
voor het gebruik van dit pand omlaag. Dat is gunstig voor de schoolbesturen.  
Dit betreft de maatregel JEU 99-2 Gebouwen beter benutten. 
 
 
Verdienen of bezuinigen zonder effect op output. 
Geen. 
 
 
Versoberen maar wel in stand houden. 
Geen. 
 
 
Beëindiging taken. 
Geen. 
 
 
Maatschappelijke effecten. 
Gemeente en de samenwerkende partners in het CJG zijn samen op zoek gegaan naar mogelijkheden om te 
bezuinigen. Dit pakket is begin april aangeboden aan de gemeente. De partners hebben uitgesproken dat  
indien dit pakket aan voorstellen integraal wordt overgenomen, de met elkaar gedeelde ambities voor de  
toekomst geen schade oplopen. Met andere woorden: de bezuinigingen zijn te realiseren zonder dat dit ten 
koste gaat van de kwaliteit van dienstverlening aan kinderen en jongeren.  

 

d. De mogelijkheden die niet in het pakket zitten 
 

Niet gewenst (5 mogelijkheden) op basis van toetsingskader (besluit B&W 1 februari 2011): 

Verkorte 
Code Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen 

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

JEU 97 De hulp bij opgroeien zo veel mogelijk dichtbij de jongeren, en hun directe omgeving organiseren 

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

SAM 145 Niet aanleggen van skatebanen  

 
Van deze onderwerpen heeft het College op inhoudelijke gronden gemeend die niet bij de bezuinigingen te 
moeten betrekken. Het betreft enerzijds suggesties die aansluiten op al lopende of soms al afgeronde trajec-
ten, anderzijds zijn zij zeer lastig uit te drukken in een opbrengst. Aansporingen om de samenwerking te  
verbeteren zullen worden meegenomen in de uitwerking van de wijze waarop de provinciale taken lokaal vorm 
gegeven zullen worden. Deze onderwerpen zijn ook niet nader onderbouwd en uitgewerkt. 
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Wel uitgewerkt (4 mogelijkheden), doch op basis van inhoud en maatschappelijke effecten niet gewenst: 

Verkorte 
Code 

Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen 

BES 43 Terugbrengen bijdrage onderwijsbegeleiding 

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

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

SAM 133 Samenwerking veiligheidshuis en centra voor jeugd en gezin 

 
Het korten op onderwijsbegeleiding zal vooral ten koste gaan van de zwakkere leerlingen die baat hebben bij 
deze voorziening. Dit zal zich meer doen voelen door de onlangs afgekondigde rijksbezuiniging van 300 miljoen 
op het speciaal onderwijs, waardoor vele probleemleerlingen hun plek in het regulier onderwijs moeten  
bevechten. Dit vereist voorzieningen vanuit onderwijsbegeleiding, waaronder vroegtijdige signalering van  
belemmeringen. 
 
De bovenstaande mogelijkheden zijn wel uitgewerkt. Maar op basis van de negatieve effecten op de  
samenleving (op groepen dan wel in zijn algemeenheid) alsmede vanuit inhoudelijke redenen, stelt het college 
voor deze mogelijkheden niet als voorstel op te nemen. In het bijlagenboek zijn deze voorstellen wel inhoude-
lijk onderbouwd en toegelicht. 
 
 

e. Op langere termijn nader uit te werken suggesties 
 

In dit verband worden 3 mogelijkheden betrokken bij de permanente herijking op langere termijn: 

 
Verkorte 
Code Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen 

    

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

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" 

 
 

f. Samenhang met rijksbezuinigingen in dit domein inclusief nog te verwachten trap 
op/af maatregelen 

 
Los van de huidige bezuinigingen dient op termijn rekening gehouden te worden met de transitie jeugdzorg 
naar gemeenten die per 2015 zal worden gerealiseerd. Aangekondigd is al een algehele efficiëntiekorting van 
300 miljoen (10% van het totale budget), voor Deventer uitkomend op grofweg 1.8 miljoen. Onduidelijk is nog 
hoe dit behandeld dient te worden, maar duidelijk is wel dat er gekort gaat worden.  
 
Uitgangspunt is dat gerichte rijksbezuinigingen 1-op-1 doorvertaald worden naar de desbetreffende gemeente-
lijke budgetten (trap op/trap af), waarbij steeds wordt afgewogen of de gevolgen van deze maatregelen, zeker 
in combinatie met eigen autonome bezuinigingen, niet leiden tot een onacceptabele situatie, een onaanvaard-
bare aantasting van het voorzieningenniveau en/of een ongewenste stapeling van bezuinigingen. Naarmate de 
tijd voortschrijd zullen nieuwe implementaties van voorgenomen rijksbezuinigingen worden meegenomen in 
een proces van permanente herijking en heroverweging binnen de gemeente. 
 
 

g. Frictiekosten, organisatorische consequenties 
 
In het domein Jeugd zijn nauwelijks frictiekosten opgenomen. Omdat het een veelheid van betrokken  
organisaties betreft, zijn specifieke gevolgen lastig te benoemen. 
De met de maatregelen samenhangende gevolgen voor de formatie, leiden voor 0,8 fte tot reductie bij de  
gemeente en een nog nader te bepalen hoeveelheid fte bij instellingen. Dit betreft met name het  
peuterspeelzaalwerk.  
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h. Financiële vertaling van de voorstellen 
 

UITGAVEN 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten (zonder over-
head) 25.000 25.000 25.000 25.000 

Inkomensoverdracht 0 0 0 0 

Kapitaallasten 75.000 73.125 71.250 69.375 

Kosten derden/overige uitgaven 25.000 25.000 25.000 25.000 

Subsidies te verstrekken 708.580 733.580 733.580 733.580 

Saldo uitgaven 833.580 856.705 854.830 852.955 

  

INKOMSTEN 2012 2013 2014 2015 

Bijdragen van derden     

Heffingen     

Overige inkomsten     

Subsidies te ontvangen     

Saldo inkomsten     

 

Saldo te verdienen/bezuinigen 833.580 856.705 854.830 852.955 

 

Uit het volgende diagram blijkt de samenstelling van het bedrag. Het overgrote deel van het bedrag wordt op-

gebracht door 

verlaging van sub-

sidies. 
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In de begrotingscijfers van dit domein heeft dit de volgende consequenties 

 

UITGAVEN (* € 1.000) begroot  wijziging restant na 
wijziging 

 Personeelskosten  2.343  25  2.328 

 Kapitaallasten  6.147  69  6.078 

 Uitkeringen  40    40 

 Subsidies eigen beleid  2.630   659  1.971 

 Subsidies doorbetaald  4.378    4.378 

 Onderhoud en energie  2.868    2.868 

 Inhuur adviesdiensten  396    396 

 Overige leveringen en diensten  925   25  900 

 Overige kosten en  inkomensover-
drachten  1.164 

 
75  1.089 

     

TOTAAL  20.892   853  20.039 

 

INKOMSTEN (* € 1.000)     

 Bijdragen provincie, andere ge-
meenten en overheden  186 

  
 186 

 Rijksvergoeding  1.119    1.119 

 Overige inkomsten  624    624 

 Huur en pacht  232    232 

TOTAAL  2.160    2.160 
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III      DOMEIN DIENSTVERLENING EN REGELGEVING 
 

 
In de Raadsopdracht van 8 juli 2010 is over de procesaanpak het volgende gezegd:  
 

Voor het subproces “Dienstverlening/regelgeving” wordt in deze periode een tweetal werkconferenties  
georganiseerd met meest betrokken instellingen en bedrijven. Met hen gaan we op zoek naar de effectiviteit 
en efficiency van onze publieke dienstverlening en de mogelijkheden om deze verder te stroomlijnen. Ook  
verdergaande deregulering en mogelijkheden om procedures te versoepelen zonder afbreuk te doen aan het  
algemeen belang of de rechtsbescherming komt onder de loep. Deelname aan werkconferenties is op  
uitnodiging, maar instellingen, bedrijven of burgers die een inbreng willen leveren zijn eveneens welkom. 
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ZOEKRICHTING 7: DIENSTVERLENING EN REGELGEVING 
 

a. Opgave conform tussenrapportage 3 en bestuursopdracht december 2010 
 
De gemeente heeft de afgelopen jaren zwaar ingezet op het verhogen van de kwaliteit van de publieke dienst-
verlening. 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.  
 
 

Zoekrichting 7: Deregulering en beperken toezicht;  
Door het geheel of gedeeltelijk afschaffen van de welstand en het verminderen van het toezicht  
(vooral) op de niet verplichte vergunningen is een volume te realiseren van € 300.000 per jaar. 
 

Gewenst volume Ondergrens mogelijkheden Bovengrens mogelijkheden 

€ 300.000 € 240.000 € 495.000 

 
De begroting van dit domein is netto ruim € 14 miljoen. De personele factor is hierin de grootste component. 
 
 
Van de in de tussenrapportage opgenomen onderwerpen heeft B&W op 1 februari 2011 besloten de volgende 

2 onderwerpen uit te werken: 

 
Verkorte 
Code 

Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen 

BES 16 (Deels) afschaffen kapvergunningen (waarin opgenomen LEO 111 wat een gelijksoortig voorstel is) 

DVL 169 Beperkt uitgevoerd toezicht op vergunningen  

 

Van 3 onderwerpen is besloten dat die niet gewenst zijn (zie onderdeel d. hierna). Van 1 onderwerp (LEO 111, 

kapvergunning) stellen we voor die samen te voegen met een bestaande mogelijkheid (BES 16). 
 
 

b. Procesopmerkingen inclusief adviezen adviesraden 
 
De zoekrichting had slechts een beperkt aantal mogelijkheden, waardoor het ondanks het relatief lage volume 
toch lastig bleek om dit te realiseren. Dit heeft na afloop van de interactieve fase geleid tot toevoeging van 
ambtelijke voorstellen. 
 
Het voorgenomen besluit van het college is op 7 april gezonden aan verschillende adviesraden van de  
gemeente Deventer. De volgende adviezen inzake deze zoekrichting zijn ontvangen: 

  
… 
  
Op basis van deze adviezen is het voorgenomen besluit wel/niet bijgesteld. 
  
… 
  
(Argumenten) 
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c. Het pakket zoals voorgesteld om het wensvolume te behalen 
 
Inleiding. 
Dienstverlening heeft ook in het nieuwe Coalitieakkoord een hoge prioriteit. De gemeente heeft de afgelopen 
jaren zwaar ingezet op het verhogen van de kwaliteit van de publieke dienstverlening. Zoals aangegeven in de 
rapportage van fase drie wordt die in dit stadium van de bezuinigingen zoveel mogelijk ontzien. Daarover 
spreekt het collegeprogramma zich duidelijk uit. De mogelijkheden zijn daarom gezocht in het verder de 
reguleren en het beperken van toezicht. Ook voor deregulering geldt echter dat daar in de afgelopen jaren al 
forse stappen zijn gezet. 
Toen het voorstel om welstand af te schaffen, dat met € 150.000 een substantieel onderdeel uitmaakte van het 
richtbedrag van € 300.000 in deze categorie, niet realiseerbaar bleek was het daarom lastig alternatieven te 
vindend die politiek-bestuurlijk aanvaardbaar zouden zijn. De in fase drie afgevallen voorstellen kwamen  
daarvoor niet in aanmerking. Daarom zijn twee andere voorstellen toegevoegd. Tevens zijn de voorstellen BES 
4 Vervallen 4 werkervaringsplaatsen stadstoezicht en BES 5 Verplaatsen brandweerpost Colmschate naar deze 
zoekrichting overgeheveld. 
 
 
Hierna zijn de maatregelen kort toegelicht en samengevat. Hierbij is aangegeven of: 
a. de maatregelen afkomstig zijn uit de samenleving/met draagvlak 
b. verdienen of bezuinigen kan plaatsvinden zonder effect op output 
c. er sprake is van versoberen maar wel in stand houden 
d. er gekozen wordt voor beëindigen van taken 
Tenslotte worden de maatschappelijke effecten van de gekozen mogelijkheden beschreven. 
Per voorstel is in het bijlagenboek 2 een fiche opgenomen met de concrete uitwerking. 
 
De samenstelling van het totale pakket kan als volgt worden weergegeven (blauw is IN het pakket; rood is NIET 
in het pakket): 

 
 
Samengevat voorstel: 

Het uiteindelijke voorstel omvat 5 mogelijkheden (w.o. 3 van zoekrichting 17 overgehevelde; BES 4, 5, en 34 en 

1 ambtelijk toegevoegde) met in totaal een bedrag van € 392.000 zoals hieronder samengevat. 
 
Verkorte 
Code 

Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen Bedrag 

BES 16 (Deels) afschaffen kapvergunningen € 80.000 

BES 4 Vervallen 4 werkervaringsplaatsen stadstoezicht € 60.000 

BES 5 Verplaatsen vrijwilligerspost brandweer Colmschate € 72.000 

BES 34 Actualiseren bestemmingsplan terugbrengen tot reguliere planning € 80.000 

BES 201 Klantregisseurs dekken uit opbrengsten leges (legesverhoging) € 100.000 
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De maatregelen afkomstig uit de samenleving/met draagvlak. 
De opbrengst vanuit de samenleving op dit onderwerp was mager. Er is derhalve geen sprake van voorstellen 
die op voorhand kunnen rekenen op draagvlak in de samenleving. 
 
 
Verdienen of bezuinigen zonder effect op output. 
BES 201: kosten klantregisseurs toerekenen via leges. Bij de instelling van de functies klantregisseur en klant-
adviseur is er niet voor gekozen de kosten daarvan (deels) door te berekenen via de leges. Wettelijk is dat wel 
mogelijk en gemeentebreed is er sprake van onderdekking: 65 % van de toerekenbare kosten wordt doorbere-
kend. Dit voorstel is om die reden goed verdedigbaar. Het betekent echter wel een lastenverzwaring voor  
burgers en bedrijven zonder dat daar een nieuwe prestatie tegenover staat: het gaat immers om taken die we 
al uitoefenen. 
 
BES 4 Vervallen 4 werkervaringsplaatsen Stadstoezicht heeft geen effect op de output aangezien deze plaatsen 
ondanks vele inspanningen al sinds enkele jaren onvervulbaar blijken. 
 
BES 5 Verplaatsen vrijwilligerspost brandweer Colmschate betreft de verplaatsing van de fysieke locatie van 
deze post. Hiermee vervallen de huisvestingslasten. Tevens valt een bestaande reserve vrij van € 100.000  
verbonden aan de instandhouding van deze brandweerpost. De brandweerzorg wordt met deze maatregel niet 
aangetast. Aanrijtijden vanuit de kazerne aan de Schonenvaarderstraat welke ook nu reeds gebruikt wordt voor 
de 1

e
 uitruk zijn straks niet anders. De veiligheid komt niet in het gedrang. Er is alleen sprake een iets vertraag-

de opkomst van het 2
e
 voertuig voor de minder risicovolle delen van Deventer.  

 
De inhaalslag die we hebben gemaakt rond de actualisatie van de bestemmingsplannen nadert zijn einde. 
Daarmee kan BES 34 Actualiseren bestemmingsplannen zonder effect op de output worden geïncasseerd. 
 
Versoberen maar wel in stand houden. 
Geen. 
 
 
Beëindiging taken. 
BES 16: gedeeltelijk afschaffen kapvergunningen. 
Het voorstel is in die zin aangepast aan de suggestie vanuit de samenleving, dat enerzijds een deel van de  
vergunningen wordt afgeschaft en anderzijds voor de resterende kapvergunningen leges wordt geheven. Op de 
maatschappelijke effecten scoort dit voorstel relatief gunstig. Ook hier is sprake van beperkte lastenverzwa-
ring, maar in dit geval staat daar het afschaffen van een deel van de kapvergunningen tegenover. 
We gaan uit van het aanvragen van een kapvergunning indien de diameter 25 cm is of groter. Een vergunning 
blijft nodig voor bomen die staan op een perceel van meer dan 200 m2 inclusief bebouwing, dit om te voor-
komen dat hele bospercelen zonder vergunning worden gekapt. Met deze maatregelen wordt het aantal  
aanvragen met 50% beperkt. 
 
 
Maatschappelijke effecten. 
De maatregelen in deze zoekrichting leiden tot een vermindering van de regeldruk voor de burger. 
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d. De mogelijkheden die niet in het pakket zitten 
 

Niet gewenst (3 mogelijkheden) op basis van toetsingskader (besluit B&W 1 februari 2011): 

Verkorte 
Code Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen 

BES 9 Inzet beperken tot handhavingstaak o.b.v. marktverordening en kaderegeling 

DVL 170 Welstand afschaffen 

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

   
 
 
Van deze onderwerpen heeft het College op inhoudelijke gronden gemeend die niet bij de bezuinigingen te 
moeten betrekken. Met het afschaffen van welstand vervalt ook de basis voor de financiële dekking van deze 
activiteit. Bezien vanuit de bezuinigingsopgave levert deze mogelijkheid geen bijdrage. Verminderen van  
toezicht op markten en havens verhoudt zich niet tot de druk die er op deze taken reeds wordt gelegd.  
Strengere controles gaan gepaard met hogere kosten, waardoor het mogelijke voordeel op voorhand al teniet 
wordt gedaan. Naar ons oordeel draagt dit niet bij aan de bezuinigingsopgave. Deze onderwerpen zijn ook niet 
nader onderbouwd en uitgewerkt. 
 
De volgende voorstellen zijn niet opgenomen in het pakket: 
- DVL 170 welstand afschaffen: omdat de kosten van welstand worden gedekt uit de leges en deze leges 

verlaagd zouden moeten worden bij het afschaffen van welstand levert dit geen bezuiniging op. Los  
daarvan wordt juist op dit moment het welstandsbeleid geactualiseerd. 

- BES 9, handhavingstaak marktverordening en kaderegeling beperken: Zoals aangegeven in deelrapportage 
4 beperkt de gemeente zich nu reeds tot de meest risicovolle categorieën. 

- LEO 108: strengere controle op civieltechnisch werk: vergt een extra investering waarvan op voorhand 
geheel onduidelijk is of en zo ja hoeveel dat gaat opleveren. Aannemelijk is, dat dit meer kost dan het  
oplevert. 

 
Wel uitgewerkt (1 mogelijkheid), doch op basis van inhoud en maatschappelijke effecten niet gewenst: 
Verkorte 
Code 

Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen 

DVL 169 Beperkt uitgevoerd toezicht op vergunningen.  

 
De bovenstaande mogelijkheid is wel uitgewerkt. Maar op basis van de negatieve effecten op de samenleving 
(op groepen dan wel in zijn algemeenheid) alsmede vanuit inhoudelijke redenen, stelt het college voor deze 
mogelijkheden niet als voorstel op te nemen. In het bijlagenboek zijn deze voorstellen wel inhoudelijk onder-
bouwd en toegelicht. 
 
 

e. Op langere termijn nader uit te werken suggesties 
 
Het college heeft gevraagd te onderzoeken of er winst te behalen is in de keten van processen op het terrein 
van de ruimtelijke ontwikkeling.  
 
 

f. Samenhang met rijksbezuinigingen in dit domein inclusief nog te verwachten trap 
op/af maatregelen 

 
Uitname uit gemeentefonds is aangekondigd van € 583.000 wegens efficiencyvoordelen op vergunningverle-

ning, toezicht en handhaving bij decentrale overheden (RUD). Dit is nog onderwerp van onderhandeling in het 

VNG-Rijk bestuursakkoord. 
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Uitgangspunt is dat gerichte rijksbezuinigingen 1-op-1 doorvertaald worden naar de desbetreffende gemeente-

lijke budgetten (trap op/trap af), waarbij steeds wordt afgewogen of de gevolgen van deze maatregelen, zeker 

in combinatie met eigen autonome bezuinigingen, niet leiden tot een onacceptabele situatie, een onaanvaard-

bare aantasting van het voorzieningenniveau en/of een ongewenste stapeling van bezuinigingen. Naarmate de 

tijd voortschrijd zullen nieuwe implementaties van voorgenomen rijksbezuinigingen worden meegenomen in 

een proces van permanente herijking en heroverweging binnen de gemeente. 

 

g. Dwarsverbanden in dit domein 
 
Gewaakt moet worden voor ongewenste cumulatie effecten bij Stadstoezicht. 
 
 

h. Frictiekosten, organisatorische consequenties 
 
Er worden geen frictiekosten voorzien. De gemeentelijke formatie neemt met 1,5 fte af en er vervallen (niet 
ingevulde) werkervaringsplaatsen via Sallcon bij Stadstoezicht. 
 
 

i. Financiële vertaling van de voorstellen 
 

UITGAVEN 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten (zonder over-
head) 40.000 70.000 90.000 120.000 
Inkomensoverdracht 0 0 0 0 
Kapitaallasten 34.000 34.000 34.000 34.000 
Kosten derden/overige uitgaven 76.000 87.000 98.000 98.000 
Subsidies te verstrekken 0 0 0 0 
Saldo uitgaven 150.000 191.000 222.000 252.000 
 

INKOMSTEN 2012 2013 2014 2015 

Bijdragen van derden     

Heffingen 140.000 140.000 140.000 140.000 

Overige inkomsten     

Subsidies te ontvangen     

Saldo inkomsten 140.000 140.000 140.000 140.000 

 

Saldo te verdienen/bezuinigen 290.000 331.000 362.000 392.000 
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Uit het volgende diagram blijkt de samenstelling van het bedrag. Het grootste deel van het bedrag wordt  

opgebracht door heffingen (kapvergunningen en het toerekenen van de kosten van klantregisseurs). 

 

 

In de begrotingscijfers van dit domein heeft dit de volgende consequenties 

 

UITGAVEN (* € 1.000) begroot  wijziging restant na 
wijziging 

 Personeelskosten  14.592  120  14.472 

 Kapitaallasten  375  34  341 

 Subsidies eigen beleid  982    982 

 Onderhoud en energie  178    178 

 Inhuur adviesdiensten  581    581 

 Overige leveringen en diensten  475  98  377 

 Overige kosten en inkomensover-
drachten  1.176 

 
  1.176 

     

TOTAAL  18.359  252  18.107 

 

INKOMSTEN (* € 1.000)     

 Heffingen en leges  4.272  140  4.412 

 Overige inkomsten  130    130 

     

TOTAAL  4.402  140  4.542 
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IV      DOMEIN LEEFOMGEVING 
 
Onder het domein Leefomgeving valt het onderhoud van de openbare ruimte, het groen en de voorzieningen 
in de wijk of buurt. 
 
In de Raadsopdracht van 8 juli 2010 is over de procesaanpak het volgende gezegd:  
 

Voor dit onderdeel wordt een wijk gewijze aanpak geboden. Per wijk wordt een werksessie belegd met het 
wijkteam, instellingen en bedrijven werkzaam in de openbare ruimte en andere mogelijk belanghebbenden en 
betrokkenen. De mogelijkheden voor meer delegatie van budgetten, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
naar de wijk, zelfsturing en zelfwerkzaamheid worden actief onderzocht. Deelname aan werksessies is op uit-
nodiging, maar instellingen, bedrijven of burgers die een inbreng willen leveren zijn eveneens welkom. 

 
 
 

  



 
 

Voorjaarsnota 2011  /  Bijlagenboek  /  Eindrapportage Kwestie van Kiezen Pagina 66 van 130 
  

ZOEKRICHTING 8: BEWONERS STUREN IN DE LEEFOMGEVING 
 

a. Opgave conform tussenrapportage 3 en bestuursopdracht december 2010 
 
Aan het verder neerwaarts bijstellen van het onderhoudsniveau van de openbare ruimte is mogelijk niet te 
ontkomen. Het is misschien te vermijden als we de samenleving weten te mobiliseren en meer zelfbeheer en 
zelfwerkzaamheid weten te organiseren. Bewoners kiezen dan zelf waar ze het grootste belang aan hechten. 
Bovendien kunnen ze ook zelf bijdragen aan de kwaliteit van de openbare ruimte. 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. 
 
In de door het college op 21 december 2010 vastgestelde tussenrapportage is de volgende opdracht  
geformuleerd: 
 

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. 
 

Gewenst volume Ondergrens mogelijkheden Bovengrens mogelijkheden 

€ 1.300.000 € 820.000 € 2.141.000 

   

 
De begroting van dit domein is netto bijna € 20 miljoen. De personele factor en de leveringen en diensten van 
derden zijn hierin de grootste component.  
 
Van de in de tussenrapportage opgenomen onderwerpen heeft B&W op 1 februari 2011 besloten de volgende 

14 onderwerpen uit te werken: 

 
Verkorte 
Code 

Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen 

BES 12 Beperken klein onderhoud openbare ruimte  

BES 14 Afschaffen wensenbudget openbare ruimte (wegen) 

BES 15 Afschaffen wensenbudget openbare ruimte (groen)  

BES 17 Beperken klein onderhoud groenbeheer 

BES 18 Bijstellen onderhoudskwaliteitsniveau van basis naar sober  

BES 19 Geen handhaving hondenpoep meer  

BES 20 Bezuinigen op handmatig en mechanisch reinigen 

BES 28 Wijkbudgetten verkeersmaatregelen vervallen 

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

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

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

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

LEO 110 Versoberen straatmeubilair en technische installaties 

SAM 148 Verlaging budget speeltuinonderhoud 

 

Van 3 onderwerpen is besloten dat die niet gewenst zijn (zie onderdeel d. hierna).  
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b. Procesopmerkingen inclusief adviezen adviesraden 
 
Het voorgenomen besluit van het college is op 8 april gezonden aan verschillende adviesraden van de  
gemeente Deventer. De volgende adviezen inzake deze zoekrichting zijn ontvangen: 
 
… 
 
Op basis van deze adviezen is het voorgenomen besluit wel/niet bijgesteld. 
 
… 
 
(Argumenten) 
 
 

c. Het pakket zoals voorgesteld om het wensvolume te behalen 
 
Hierna zijn de maatregelen kort toegelicht en samengevat. Hierbij is aangegeven of: 
a. de maatregelen afkomstig zijn uit de samenleving/met draagvlak 
b. verdienen of bezuinigen kan plaatsvinden zonder effect op output 
c. er sprake is van versoberen maar wel in stand houden 
d. er gekozen wordt voor beëindigen van taken 
Per voorstel is in het bijlagenboek 2 een fiche opgenomen met de concrete uitwerking. 
 
De samenstelling van het totale pakket kan als volgt worden weergegeven (blauw is IN het pakket; rood is NIET 
in het pakket): 
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Samengevat voorstel: 
Het uiteindelijke voorstel omvat 13 mogelijkheden (waaronder 1 mogelijkheid overgeheveld van zoekrichting 
17) met in totaal een bedrag van € 1.334.000 zoals hieronder samengevat. 

Verkorte 
Code  

Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen  Bedrag  

BES 12  Beperken klein onderhoud openbare ruimte  € 157.000  

BES 14  Afschaffen wensenbudget openbare ruimte (wegen)  € 105.000  

BES 15  Afschaffen wensenbudget openbare ruimte (groen) € 50.000  

BES 17  Beperken klein onderhoud groenbeheer. € 80.000  

BES 18  Bijstellen onderhoudskwaliteitsniveau van basis naar sober  € 202.000  

BES 19  Geen handhaving hondenpoep meer  € 76.000  

BES 20  Bezuinigen op handmatig en mechanisch reinigen  € 150.000  

BES 28  Wijkbudgetten verkeersmaatregelen vervallen  € 84.000  

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

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

€ 180.000  

  LEO 109 Gladheidbestrijding organiseren i.s.m. agrarische ondernemers € 50.000 

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

Opgenomen in 
BES 12  

BES 13 Verhoging leges graafwerkzaamheden € 81.000 

 
 
De maatregelen afkomstig uit de samenleving/met draagvlak. 
De suggestie LEO 109 Gladheidbestrijding door agrarische ondernemers behoort gezien zijn herkomst uit één 
van de wijkavonden tot deze categorie. 
 
 
Verdienen of bezuinigen zonder effect op output. 
Bezuinigen op de openbare ruimte zal vroeg of laat door bewoners worden ervaren als een teruggang in het 
kwaliteitsniveau. Er zijn geen voorstellen gedaan die geen invloed hebben op de output. 
 
 
Versoberen maar wel in stand houden. 
Deze voorstellen (€ 1,3 miljoen) behelzen een verlaging van het onderhoudsniveau van basis naar sober, het 
vervallen van de wijkbeheerbudgetten (groen, grijs en verkeer) en het bezuinigen op de wijkbudgetten 
wijkaanpak. Daarnaast is sprake van een verlaging van het klein onderhoudsniveau van de straten, wegen en 
pleinen tot het veiligheidsniveau. Kleine onderdelen van de leefomgeving worden overgelaten aan de burgers. 
 
Het verlagen van het onderhoudsniveau van basis naar sober heeft qua straten, wegen en pleinen en openbaar 
groen met name betrekking op de binnenstad, de herstructureringsgebieden Keizerlanden en Rivierenwijk en 
de Vijfhoek. De overige wijken zitten al op het niveau sober. Voor de herstructureringsgebieden geldt niet het 
huidige niveau, maar het niveau na uitvoering van de herstructurering. Dit heeft gevolgen voor concrete  
projecten. Nu aanleggen op niveau sober is niet overeenkomstig de verwachtingen van bewoners. Dit valt  
samen met vermindering van de decentralisatie-uitkering stedelijke vernieuwing (ISV/BLS).  
 
De  keuzevrijheid voor burgers om te kiezen waaraan het gemeentelijk budget besteed moet worden in hun 
leefomgeving – bewoners sturen op de leefomgeving -  is in deze voorstellen gering. De ambitie van het  
coalitieakkoord over te gaan tot wijkbeheerbudgetten komt hiermee in het gedrang. Met de ambitie van het 
coalitieakkoord om over te gaan tot meer verantwoordelijkheid van de burger bij het onderhoud in de  
openbare ruimte is in de voorstellen rekening mee gehouden. Denk hierbij aan onderhouden van kleine  
groenstroken. 
 
De spanning in deze voorstellen is dat enerzijds de onderhoudsniveaus worden verlaagd - wat naar verwachting 
zeker zal leiden tot een vermeerdering van klachten en aansprakelijkheidsstellingen door burgers - terwijl  
anderzijds de mogelijkheden om tegemoet te komen aan kleine wensen en klachten van burgers - via  
meldingen, wensenbudgetten en wijkaanpakbudgetten – eveneens worden beperkt of afgeschaft.  
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De ruimte voor burgers om de gevolgen van verlaging van de onderhoudsniveaus door eigen initiatief en zelf-
werkzaamheid enigszins te compenseren wordt kleiner. 
 
Binnen de verbonden partijen Cambio en Deventer Groenbedrijf zijn naast eigen personeel en ambtelijk  
personeel ook WWB’ers en WSW’ers werkzaam. Als onze opdrachtstroom opdroogt zou een deel van de  
werknemers in deze bedrijven kunnen worden teruggezet bij hun formele werkgever (gemeente Deventer  
of Sallcon), terugvallen in de bijstand of hun werk verliezen. Eerste gesprekken met deze verbonden partijen  
wijzen uit dat deze effecten voor DGB mogelijk door innovatie en efficiency kunnen worden beperkt. Een  
belangrijk deel van het wegvallende werk kan worden gecompenseerd door DGB te betrekken bij de aanleg  
van nieuwe groenvoorzieningen. 
 
Tenslotte dient gewezen te worden op de doorwerking van bezuinigingen op MIND en MJOP-gerelateerde 
werkzaamheden naar de bekostiging van projecten in de openbare ruimte zoals in Zandwetering of herstructu-
reringswijken of nog andere gebieden. Als in deze mate wordt gesneden in de budgetten zal aansluitend een 
heroverweging plaats moeten vinden tussen deze projecten. Dit kan worden opgelost door projecten nader te 
faseren. Besluitvorming hierover vind plaats via de reguliere actualisatie van MIND en MJOP. 
 
 
Beëindiging taken. 
Niet van toepassing. 
 
 
Maatschappelijke effecten. 
Als gevolg van de voorgestelde maatregelen zal voor het hele grondgebied van de gemeente het niveau sober 
gelden. Dit zal in delen van de gemeente ervaren worden als een teruggang. Door maatwerk per wijk of buurt 
te leveren kan dit voor een deel worden ondervangen. Door niet zwaar te snijden in de capaciteit voor de  
ondersteuning van bewonersinitiatieven wordt deze vrijwillige inzet behouden en mogelijk zelfs uitgebreid als 
wij daar meer ruimte voor geven. 
Het vervallen van de wensenbudgetten zal zeker als teleurstellend worden ervaren. Door een ontschot budget 
ter beschikking te stellen aan wijkenbeheerders en daardoor toch effectief op kleinschalige problemen in te 
kunnen spelen, kan dit voor een deel worden gecompenseerd. Deze ruimte is gecreëerd door 100.000 minder 
te bezuinigen op BES 12 Beperken klein onderhoud openbare ruimte. 
 
 

d. De mogelijkheden die niet in het pakket zitten 
 

Niet gewenst (3 mogelijkheden) op basis van toetsingskader (besluit B&W 1 februari 2011): 

Verkorte 
Code Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen 

DVL 171 Meer verantwoordelijkheid voor openbare ruimte bij burgers leggen 

LEO 107 Meer natuurlijk groenbeheer, waarbij de natuur meer zijn gang mag gaan  

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

 
Van deze onderwerpen heeft het College op inhoudelijke gronden gemeend die niet bij de bezuinigingen te 
moeten betrekken. Op de onder DVL 171 bedoelde grotere verantwoordelijkheid wordt wel op ingespeeld in 
bovenstaande voorstellen maar dit wordt niet op geld gewaardeerd en ingezet als bezuiniging. Natuurlijk 
groenbeheer wordt al op diverse plaatsen in Deventer ingezet. De ervaring wijst uit dat deze wijze van  
groenbeheer niet wezenlijk goedkoper is dan traditioneel groenbeheer. Deze onderwerpen zijn niet nader  
onderbouwd en uitgewerkt. 
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De volgende voorstellen zijn niet opgenomen in het pakket: 
 

Wel uitgewerkt (1 mogelijkheid), doch op basis van inhoud en maatschappelijke effecten niet gewenst: 

Verkorte 
Code 

Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen 

SAM 148 Verlaging budget speeltuinonderhoud 

 
Het verlagen van het onderhoudsbudget voor de buurt- en speeltuinvoorzieningen zal er toe leiden dat aan 
aantal verenigingen omvalt omdat de exploitatie nu al sterk onder druk staat. De enige besparingsoptie is 
daarom het sluiten van twee speeltuinen en de subsidie voor deze verenigingen te stoppen. De buurt- en 
speeltuinen vervullen een belangrijke functie in de vrijetijdsbesteding van de wijkjeugd waarbij ook sprake is 
van toezicht en sociale controle. Er ligt wel een relatie met de doelstelling van efficiënter ruimtegebruik binnen 
de buurthuizen. Dit biedt op korte termijn echter geen soelaas. Het college heeft derhalve gekozen voor het 
niet opnemen van deze mogelijkheid. 
 
 

e. Op langere termijn nader uit te werken suggesties 
Geen afkomstig uit dit traject. 
 
 

f. Samenhang met rijksbezuinigingen in dit domein inclusief nog te verwachten trap 
op/af maatregelen 

 
Het rijk kort fors op de ISV/BLS budgetten. Voor Deventer betekent dit een korting van tussen de 1 en 1,5 mil-
joen per jaar. Vanaf 2015 worden deze budgetten naar verwachting nog verder ingekrompen. 
Uitgangspunt is dat gerichte rijksbezuinigingen 1-op-1 doorvertaald worden naar de desbetreffende gemeente-
lijke budgetten (trap op/trap af), waarbij steeds wordt afgewogen of de gevolgen van deze maatregelen, zeker 
in combinatie met eigen autonome bezuinigingen, niet leiden tot een onacceptabele situatie, een onaanvaard-
bare aantasting van het voorzieningenniveau en/of een ongewenste stapeling van bezuinigingen. Naarmate de 
tijd voortschrijd zullen nieuwe implementaties van voorgenomen rijksbezuinigingen worden meegenomen in 
een proces van permanente herijking en heroverweging binnen de gemeente. 
 
 

g. Frictiekosten, organisatorische consequenties 
 
De gemeentelijke formatie neemt met 2,8 fte af. De formatie bij het Deventer Groenbedijf en Cambio kan po-
tentieel ook onder druk komen te staan. 
 
Aan frictiekosten wordt (verspreid over de periode tot 2014) een bedrag van € 235.000 ingeschat, met name 
voor het beëindigen van contracten. 
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h. Financiële vertaling van de voorstellen 
 

UITGAVEN 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten (zonder over-
head) 168.000 187.000 191.000 195.000 

Inkomensoverdracht 0 0 0 0 

Kapitaallasten 0 0 0 0 

Kosten derden/overige uitgaven 739.000 973.056 999.056 1.035.056 

Subsidies te verstrekken 0 23.194 23.194 23.194 

Saldo uitgaven 907.000 1.183.250 1.213.250 1.253.250 

 

INKOMSTEN 2012 2013 2014 2015 

Bijdragen van derden 0 0 0 0 

Heffingen 0 0 0 0 

Overige inkomsten 81.000 81.000 81.000 81.000 

Subsidies te ontvangen 0 0 0 0 

Saldo inkomsten 81.000 81.000 81.000 81.000 

 

Saldo te verdienen/bezuinigen 988.000 1.264.250 1.294.250 1.334.250 
 

 

Uit het volgende diagram blijkt de samenstelling van het bedrag. Het overgrote deel van het bedrag wordt 

opgebracht door ver-

laging van kosten van 

derden. 
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In de begrotingscijfers van dit domein heeft dit de volgende consequenties 

 

UITGAVEN (* € 1.000) begroot  wijziging restant na 
wijziging 

 Personeelskosten 7.813  195 7.618 

 Kapitaallasten 4.426   4.426 

 Uitkeringen 404   404 

 Subsidies eigen beleid 40  23 17 

 Onderhoud en energie 612   612 

 Inhuur adviesdiensten 304   304 

 Overige leveringen en diensten 14.371  1.035 13.336 

 Overige kosten en inkomensover-
drachten 20 

 
 20 

     

TOTAAL  27.989  1.253  26.736 

 

INKOMSTEN (* € 1.000)     

 Rijksvergoeding 152   152 

 Bijdragen provincie, andere ge-
meenten en overheden 12 

  
12 

 Heffingen en leges 265   265 

 OZB 192   192 

 Overige inkomsten 363  81 444 

 Rioolrecht  7.406   7.406 

     

TOTAAL  8.390  81  8.471 
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V      DOMEIN RUIMTE EN PROJECTEN 
 

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. 
 
De begroting van dit domein is netto ruim € 21 miljoen. 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.  
 
In de Raadsopdracht van 8 juli 2010 is over de procesaanpak het volgende gezegd: 
 

Voor dit domein wordt een tweetal werksessies belegd met interne medewerkers en enkele externe vertegen-
woordigers vanuit de projectontwikkeling en realisatie. Hoe kunnen we hier komen tot een grotere slagkracht 
met geringere kosten, welke verdienpotentie laten we liggen, zijn er creatieve manieren om het werk van ons 
af te organiseren, hoe krijgen we meer focus en realisatiekracht. Deelname aan werksessies is op uitnodiging, 
maar instellingen, bedrijven of burgers die een inbreng willen leveren zijn eveneens welkom. 
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ZOEKRICHTING 9: VERDIENEN MET HET MILIEU 

a. Opgave conform tussenrapportage 3 en bestuursopdracht december 2010 
 
 
In de tussenrapportage zoals vastgesteld door het college op 21 december 2010 is voor deze zoekrichting de 
volgende tekst opgenomen: 
 

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. 
 

Gewenst volume Ondergrens mogelijkheden Bovengrens mogelijkheden 

€ 500.000 € 1.100.000 € 3.400.000 

   

 
Van de in de tussenrapportage opgenomen onderwerpen heeft B&W op 1 februari 2011 besloten de volgende 

4 onderwerpen uit te werken: 

 
Verkorte 
Code 

Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen 

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 

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

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

RP 114 Apart ophalen van plastic afval, grotere modellen kliko’s en beperken vrije stort tot 300 kg  

 

Van 3 onderwerpen is besloten dat die niet gewenst zijn (zie onderdeel d. hierna).  

 
 

b. Procesopmerkingen inclusief adviezen adviesraden 
 
Bij het proces van verdere uitdieping van de bezuinigings- en verdienmogelijkheden is geen gebruik gemaakt 
van nadere overlegstructuren anderszins dan waarin het proces van Kwestie van Kiezen heeft voorzien.  
Vermeldenswaardig is wel het in het voorjaar van 2011 afgesloten “Bestuursconvenant Duurzaamheid  
Deventer - Overijssel” dat mede richting geeft aan de mogelijkheden voor het verdienen met milieu. 
 
Het voorgenomen besluit van het college is op 7 april gezonden aan verschillende adviesraden van de  
gemeente Deventer. De volgende adviezen inzake deze zoekrichting zijn ontvangen: 

  
… 
  
Op basis van deze adviezen is het voorgenomen besluit wel/niet bijgesteld. 
  
… 
  
(Argumenten) 
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c. Het pakket zoals voorgesteld om het wensvolume te behalen 
 
Inleiding. 
Door deze zoekrichting te koppelen aan het thema duurzaamheid draagt hij bij aan het realiseren van doelstel-
lingen uit ons collegeprogramma en de beleidsagenda. Daarnaast bezit het thema duurzaamheid een groot 
verdienpotentieel dat we hier ten gunste brengen van de gemeentefinanciën. 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.  
 
Hierna zijn de maatregelen kort toegelicht en samengevat. Hierbij is aangegeven of: 
a. de maatregelen afkomstig zijn uit de samenleving/met draagvlak 
b. verdienen of bezuinigen kan plaatsvinden zonder effect op output 
c. er sprake is van versoberen maar wel in stand houden 
d. er gekozen wordt voor beëindigen van taken 
Tenslotte worden de maatschappelijke effecten van deze keuze nader geduid. 
Per voorstel is in het bijlagenboek 2 een fiche opgenomen met de concrete uitwerking. 
 
De samenstelling van het totale pakket kan als volgt worden weergegeven (blauw is IN het pakket; rood is NIET 
in het pakket): 

 
Uit dit diagram blijkt dat alle mogelijkheden in het pakket voorstellen zijn opgenomen. 
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Samengevat voorstel: 

Het uiteindelijke voorstel omvat 2 mogelijkheden (bestaande uit 5 suggesties waaronder 1 nieuw gevormde) 

met in een bedrag van in totaal € 600.000 zoals hieronder samengevat. 
Verkorte 
Code 

Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen Bedrag 

LEO 110 Toerekening kosten gemeentereiniging aan afvalstoffenheffing *) € 300.000 
 

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

€ 300.000 

 
*) Onder voorstel LEO 110 “Toerekening kosten gemeentereiniging aan afvalstoffenheffing” zijn drie  
(niet uitputtende) mogelijkheden opgenomen: 

 BES 31 Vrije grof vuilstort van 1000 naar 300 kg, afvalkalender digitaal, stoppen met luiers, papier in 
blauwe containers 

 BES 72 Afvalplan niet uitvoeren. Hierdoor verlaging kosten en ruimte om belastingruimte voor OZB 
aan te wenden of anderszins weglek opbrengst voorkomen 

 RP 114 Apart ophalen van plastic afval, grotere modellen kliko’s en beperken vrije stort tot 300 kg. 
Rekening houdend met de lopende discussie in de Raad, zal in de keuze van de uitvoering van het afvalplan 
door de Raad richting worden bepaald. 
 
 
De maatregelen afkomstig uit de samenleving/met draagvlak. 
Niet van toepassing. De uit de samenleving ontvangen maatregelen zijn of pas werkzaam op veel langere ter-
mijn respectievelijk ontbreekt het aan concreet verdien- of bezuinigingspotentieel. 
 

Verdienen of bezuinigen zonder effect op output. 
De tekst van BES 32 luidt: Op een meer commerciële wijze verkopen van ondergrond voor bodemenergiesyste-
men, mogelijkheden voor plaatsen windmolens, biomassa energieopwekking, daken om zonnepanelen. Met de 
maatregelen BES 32 is een verdienpotentieel van € 300.000 realiseerbaar. Het kunnen plaatsen van windturbi-
nes zal het grootste deel leveren voor dit verdienpotentieel. Overige onderdelen van de maatregel BES 32 vra-
gen nog nadere uitwerking en zullen en zullen pas op termijn verdienpotentieel op kunnen leveren.  
 
 
Versoberen maar wel in stand houden. 
Er zijn zeer uiteenlopende mogelijkheden benoemd om het afval en de kosten van de afvalinzameling te beper-
ken. Het afvalplan dat binnenkort door de raad besproken zal gaan worden speelt op een groot aantal van deze 
mogelijkheden in. Het lijkt niet juist om via een bezuinigingstraject nu inhoudelijk te bepalen welke maatrege-
len daarbinnen wel of niet genomen moeten worden. 
 
Het college kiest er voor om de financiële vertaling van het afvalplan taakstellend te belasten met een bezuini-
ging van 300.000 euro, welke vanwege het voorkomen van financiële weglekeffecten op voorhand wordt gere-
aliseerd door de toerekening van een deel van de stadsreiniging welke tot nu toe nog uit de algemene midde-
len wordt betaald. Bepaalde werkzaamheden op het gebied van stadsreiniging die nu worden betaald uit pro-
gramma 3, kunnen als output worden geherdefinieerd als output van programma 5. Dan kunnen ze worden 
betaald vanuit de afvalstoffenheffing. Jurisprudentie wijst uit dat in stedelijk gebied circa 30 % van de kosten 
van stadsreiniging mogen worden toegerekend aan de afvalstoffenheffing. Deventer blijft met deze toereke-
ning binnen deze marges. 
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Beëindiging taken. 
Niet van toepassing. 

 
Maatschappelijke effecten. 
De maatschappelijke effecten van dit pakket zijn zeer beperkt. 
 
 

d. De mogelijkheden die niet in het pakket zitten 
 

Niet gewenst (3 mogelijkheden) op basis van toetsingskader (besluit B&W 1 februari 2011): 

Verkorte 
Code Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen 

RP 115 Realisatie van een totaal pakket aan duurzaamheidmaatregelen op basis van bestaande situaties m.b.t. afvalverwer-
king, 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.  

 
De maatregelen RP 115, RP 119 en RP 125 zijn niet in het pakket opgenomen. Wat betreft RP 115 en RP 119 
worden op afzienbare termijn geen constructies voorzien die verdienmogelijkheden zouden kunnen opleveren. 
Wat betreft RP 125 blijkt dat verdienmogelijkheden van braakliggende terreinen verwaarloosbaar klein zijn. 
 
In deze zoekrichting zijn geen onderwerpen die op basis van inhoud en maatschappelijke effecten niet gewenst 
zijn.  
 
 

e. Op langere termijn nader uit te werken suggesties 
 
Er resteren geen maatregelen die in de toekomst nader uitgewerkt dienen te worden. De nu voorgestelde 
maatregelen vragen al de nodige uitwerking richting de toekomst. 
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ZOEKRICHTING 10: PARKEREN IN DE OPENBARE RUIMTE 

a. Opgave conform tussenrapportage 3 en bestuursopdracht december 2010 
 
 
Zoekrichting 10: Parkeren in de openbare ruimte;  
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. 
 

Gewenst volume Ondergrens mogelijkheden Bovengrens mogelijkheden 

€ 500.000 € 1.100.000 € 3.400.000 

 
 
Van de in de tussenrapportage opgenomen onderwerpen heeft B&W op 1 februari 2011 besloten de volgende 

3 onderwerpen uit te werken: 

 
Verkorte 
Code 

Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen 

BES 21 Investeringen in MPP (parkeren) niet uit voeren  

BES 30 Niet afbreken garage Wilhelminabrug en voortzetting exploitatie 

LEO 113 Centrumbus laten rijden door vrijwilligers 

 

Van 1 onderwerp is besloten dat die niet gewenst is (zie onderdeel d. hierna).  

BES 21 (Investeringen in MPP) is overgeheveld naar zoekrichting 17 (overige mogelijkheden) 
 
 
 

b. Procesopmerkingen inclusief adviezen adviesraden 
 
In de Raadsopdracht van 8 juli 2010 is over de procesaanpak het volgende gezegd:  
Voor dit domein wordt een tweetal werksessies belegd met interne medewerkers en enkele externe vertegen-
woordigers vanuit de projectontwikkeling en realisatie. Hoe kunnen we hier komen tot een grotere slagkracht 
met geringere kosten, welke verdienpotentie laten we liggen, zijn er creatieve manieren om het werk van ons af 
te organiseren, hoe krijgen we meer focus en realisatiekracht. Deelname aan werksessies is op uitnodiging, 
maar instellingen, bedrijven of burgers die een inbreng willen leveren zijn eveneens welkom. 
 
Bij het proces van verdere uitdieping van de bezuinigings- en verdienmogelijkheden is geen gebruik gemaakt 
van nadere overlegstructuren anderszins dan waarin het proces van Kwestie van Kiezen heeft voorzien.  
Bij de maatregelen is rekening gehouden met de uitkomsten van het bereikbaarheidsconclaaf.  
 
Het voorgenomen besluit van het college is op 7 april gezonden aan verschillende adviesraden van de  
gemeente Devente. De volgende adviezen inzake deze zoekrichting zijn ontvangen: 

  
… 
  
Op basis van deze adviezen is het voorgenomen besluit wel/niet bijgesteld. 
  
… 
  
(Argumenten) 
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c. Het pakket zoals voorgesteld om het wensvolume te behalen 
 
Inleiding. 
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 zijn voor ons een primaire mogelijkheden in dit  
zoekgebied. We kiezen vooralsnog niet voor het (uitbreiden van) betaald parkeren in de wijken. 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. 
 
Hierna zijn de maatregelen kort toegelicht en samengevat. Hierbij is aangegeven of: 
a. de maatregelen afkomstig zijn uit de samenleving/met draagvlak 
b. verdienen of bezuinigen kan plaatsvinden zonder effect op output 
c. er sprake is van versoberen maar wel in stand houden 
d. er gekozen wordt voor beëindigen van taken 
Per voorstel is in het bijlagenboek 2 een fiche opgenomen met de concrete uitwerking. 
 
De samenstelling van het totale pakket kan als volgt worden weergegeven (blauw is IN het pakket; rood is NIET 
in het pakket): 

 
Hieruit blijkt dat alle mogelijkheden in het pakket zijn opgenomen 
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Samengevat voorstel: 

Het uiteindelijke voorstel omvat 1 mogelijkheid met in een bedrag van in totaal € 500.000 zoals hieronder 

samengevat, omvattende 2 bestaande mogelijkheden. 
Verkorte 
Code 

Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen Bedrag 

BES 23 Verhogen tarieven (kort) parkeren.  PM 

BES 30 Niet afbreken garage Wilhelminabrug en voortzetting exploitatie. PM 

RP PARK Taakstellende besparing parkeerexploitatie € 500.000 

 
 
Voorgesteld wordt om vanaf 2013 een taakstellende besparing op te nemen in de parkeerexploitatie van  
jaarlijks € 500.000. Hieronder vallen twee bestaande mogelijkheden: 

 BES 23 Verhogen tarieven (kort) parkeren.  

 BES 30 Niet afbreken garage Wilhelminabrug en voortzetting exploitatie. 
Invulling van de taakstelling vindt plaats door besparing op kapitaallasten vanwege het later afbreken van de 
Wilhelminabruggarage. Vanaf het moment dat daadwerkelijk sloop plaats vindt en vervangende investeringen 
nodig zijn, zal dit bedrag ingevuld worden door een hogere opbrengst parkeergelden door variatie aan te bren-
gen tussen parkeren op straat en in garages. Een hoger parkeertarief op straat wordt met name gemotiveerd 
door toerekening van de kosten van de openbare ruimte waar wordt geparkeerd. 
 
 
De maatregelen afkomstig uit de samenleving/met draagvlak. 
Niet van toepassing.  

 
Verdienen of bezuinigen zonder effect op output. 
Met de Maatregel BES 30 Niet afbreken garage Wilhelminabrug en voortzetting exploitatie is een bezuiniging 
van € 500.000 realiseerbaar. 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. Deze maatregelen sluit aan op de adviezen van het 
bereikbaarheidsconclaaf. Enige spanning zit er in de afspraken die voortvloeien uit het eerder gesloten 
convenant rond de garage. Convenantspartners verwachten mogelijk een andere inzet van deze middelen. 
 
Met de Maatregel BES 23 Verhogen tarieven (kort) parkeren is een bezuiniging van € 536.000 realiseerbaar. Op 
enig moment zal de parkeergarage onder de Wilhelminabrug toch verdwijnen. Deze zal opgevolgd moeten 
worden door een alternatieve structurele bezuiniging. Deze wordt gezocht in een gewijzigde tariefopbouw van 
parkeervergunningen en betaald parkeren. 
 
 
Versoberen maar wel in stand houden. 
Geen. 
 
 
Beëindiging taken. 
Niet van toepassing. 

 
Maatschappelijke effecten. 
De maatschappelijke effecten van deze maatregelen in brede zin zijn uiterst beperkt. 
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d. De mogelijkheden die niet in het pakket zitten 
 

Niet gewenst (2 mogelijkheden) op basis van toetsingskader (besluit B&W 1 februari 2011): 

Verkorte 
Code Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen 

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. 

RP 118 Tolheffing op de Wilhelminabrug 

 
De maatregelen RP 116 Invoeren van betaald parkeren in ook andere wijken dan de schilwijken en de binnen-
stad. Hiermee laten betalen voor de auto in de openbare ruimte en RP 118 Tolheffing op de Wilhelminabrug 
zijn niet in het pakket opgenomen. Wat betreft RP 116 kiest het college voor het bezien van mogelijkheden om 
de bezettingsgraden van bestaande betaald parkeervoorzieningen omhoog te krijgen. Maatregel RP 118 stuit 
wat betreft uitvoering op te veel praktische en juridische problemen. De onzekerheid voor het kunnen  
oplossen ervan staat niet in verhouding tot de mogelijke verdieneffecten. 
 

Wel uitgewerkt (1 mogelijkheid), doch op basis van inhoud en maatschappelijke effecten niet gewenst: 

Verkorte 
Code 

Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen 

LEO 113 Centrumbus laten rijden door vrijwilligers 

 
 

e. Op langere termijn nader uit te werken suggesties 
 
Er resteren geen maatregelen die in de toekomst nader uitgewerkt dienen te worden.  
 
 

f. Samenhang met rijksbezuinigingen in dit domein inclusief nog te verwachten trap 
op/af maatregelen 

 
In dit domein zijn geen rijksbezuinigingen opgenomen. 
 
 

g. Dwarsverbanden in dit domein 
 
De maatregelen BES 31 en RP 114 zullen met name wat betreft de papier-, glas- en blikinzameling consequen-
ties voor Sallcon hebben. De omvang daarvan is onbekend.  
 
 
 

h. Frictiekosten, organisatorische consequenties 
 
Voor het langer laten staan van de Wilhelminabrug garage (BES 30) zal het convenant moeten worden  
aangepast. 
 
De gemeentelijke formatie neemt niet af. Er is wel potentieel sprake van afname van fte bij instellingen wegens 
het vervallen van werkzaamheden in het kader van het afvalplan. 
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i. Financiële vertaling van de voorstellen 
 

UITGAVEN 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten (zonder over-
head) -50.000 -50.000 -50.000 0 

Inkomensoverdracht 0 0 0 0 

Kapitaallasten 0 0 0 -300.000 

Kosten derden -250.000 50.000 150.000 340.000 

Subsidies te verstrekken 0 0 0 0 

Saldo uitgaven -300.000 0 100.000 40.000 

 

INKOMSTEN 2012 2013 2014 2015 

Bijdragen van derden 0 0 0 0 

Heffingen 0 0 0 0 

Overige inkomsten 0 468.000 486.000 1.005.000 

Subsidies te ontvangen 100.000 0 0 0 

Saldo inkomsten 100.000 468.000 486.000 1.005.000 

 

Saldo te verdienen/bezuinigen -200.000 468.000 586.000 1.045.000 

 

Uit het volgende diagram blijkt de samenstelling van het bedrag. Het overgrote deel van het bedrag wordt 

opgebracht door 

verhoging van in-

komsten van der-

den. 
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In de begrotingscijfers van dit domein heeft dit de volgende consequenties 

 

UITGAVEN (* € 1.000) begroot  wijziging restant na 
wijziging 

 Personeelskosten 17.499   17.499 

 Kapitaallasten 8.636  -300 8.936 

 Uitkeringen 645   645 

 Subsidies eigen beleid 1.559   1.559 

 Onderhoud en energie 2.657   2.657 

 Inhuur adviesdiensten 15.732   15.732 

 Overige leveringen en diensten 1.216  340 876 

 Overige kosten en inkomensover-
drachten 837 

 
 837 

     

TOTAAL  48.780  40  48.740 

 

INKOMSTEN (* € 1.000)     

 Rijksvergoeding 8.998   8.998 

 Bijdragen provincie, andere ge-
meenten en overheden 623 

  
623 

 Rente en dividend 138   138 

 Huur en pacht 1.936   1.936 

 Overige inkomsten 420  1.005 1.425 

 Afvalstoffenheffing 11.556   11.556 

 Heffingen en leges 4.244   4.244 

     

TOTAAL  27.915  1.005  28.920 
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VI      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. 
 
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. 
 
De begroting van dit domein is netto ruim € 13 miljoen. De (cultuur)subsidies zijn hierin de grootste compo-
nent. 
 

Procesopmerkingen binnen dit domein 

In de Raadsopdracht van 8 juli 2010 is over de procesaanpak het volgende gezegd:  
 

Voor het subproces Economie/cultuur worden in de periode september/oktober 2010 een drietal werkconfe-
renties met meest betrokken instellingen en bedrijven georganiseerd. In drie stappen gaan we in gezamenlijk-
heid op zoek naar mogelijkheden om het werk in dit domein anders en beter op elkaar af te stemmen, kosten in 
te verdienen en efficiënter te werken. Maar wij verwachten ook dat betreffende instellingen elkaar bevragen 
op hun werkwijze, hun effectiviteit en hun mogelijkheden om meer te doen met hetzelfde, of hetzelfde te doen 
met minder geld. Ook worden mogelijkheden onderzocht hoe we met eenmalige investeringen structurele 
verdiensten kunnen bewerkstelligen. Tenslotte zal ook de verdiencapaciteit binnen dit domein aan de orde 
komen. 
Deelname aan werkconferenties is op uitnodiging, maar instellingen, bedrijven of burgers die een inbreng  
willen leveren zijn eveneens welkom. 
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ZOEKRICHTING 11: CULTURELE INSTELLINGEN 

a. Opgave conform tussenrapportage 3 en bestuursopdracht december 2010 
 
In de tussenrapportage van 21 december 2010 is de navolgende tekst opgenomen m.b.t. deze zoekrichting: 

 
Zoekrichting 11: Culturele instellingen; 
Het Directeurenoverleg Cultuur heeft in een brief aangeboden een integraal plan te kunnen en willen ontwikke-
len 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. 
 

Gewenst volume Ondergrens mogelijkheden Bovengrens mogelijkheden 

€ 600.000 € 100.000 € 2.980.000 

   

 

Van de in de tussenrapportage opgenomen onderwerpen heeft B&W op 1 februari 2011 besloten die alle 12 
uit te werken: 
 
Verkorte 
Code 

Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen 

BES 55 Beperken dienstverlening historisch museum  

BES 56 In rekening brengen huur Bergkerk  

BES 57 Beperken subsidie Bouwkunde en Filmhuis Keizer 

BES 62 Subsidie schouwburg beperken 

BES 63 Subsidie burgerweeshuis beperken 

BES 64 Beperking bijdrage kunstenlab  

BES 65 Volledig kostendekkend maken aanbod Leeuwenkuil 

BES 66 Verlagen subsidie Lokale Omroep tot niveau rijksbijdrage  

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 acqui-
sitie en fondswerving 

ECC 177 Minder overhead door kleinschalige instellingen en verantwoordingsplicht beperken 

ECC 179 Verlagen subsidie boekenmarkt en Deventer op stelten 

 
 
 

b. Procesopmerkingen inclusief adviezen adviesraden 
 
Na de interactieve fase is er in de periode januari-maart 2011 nog diverse malen contact geweest met het DOC. 
Het DOC heeft op 11 maart 2011 een eigen voorstel voor de invulling van zoekrichting 11 aangeboden. 
 
Het voorgenomen besluit van het college is op 7 april gezonden aan verschillende adviesraden van de  
gemeente Deventer. De volgende adviezen inzake deze zoekrichting zijn ontvangen: 

  
… 
  
Op basis van deze adviezen is het voorgenomen besluit wel/niet bijgesteld. 
  
… 
  
(Argumenten) 
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c. Het pakket zoals voorgesteld om het wensvolume te behalen 
 
Inleiding. 
De culturele sector heeft als eerste de handschoen opgepakt om ook zelf met een concreet aanbod te komen 
voor verdien- en bezuinigingsmogelijkheden in dit domein. Dit voorbeeld is later in vele andere domeinen  
gevolgd, uiteraard elk op zijn eigen wijze. Het college heeft op 11 maart 2011 het DOC voorstel aangeboden 
gekregen. Bij de uitwerking heeft het college besloten zich aan het DOC voorstel te willen conformeren met 
dien verstande dat parallel lopende zoekrichtingen uiteraard op sommige punten hun invloed hebben. Hierbij 
wordt met name gedacht aan zoekrichting 5 en 13. 
 
Hierna zijn de maatregelen kort toegelicht en samengevat. Hierbij is aangegeven of: 
a. de maatregelen afkomstig zijn uit de samenleving/met draagvlak 
b. verdienen of bezuinigen kan plaatsvinden zonder effect op output 
c. er sprake is van versoberen maar wel in stand houden 
d. er gekozen wordt voor beëindigen van taken 
Tenslotte worden de maatschappelijke effecten van deze keuze geduid. 
Per voorstel is in het bijlagenboek 2 een fiche opgenomen met de concrete uitwerking. 
 
De samenstelling van het totale pakket kan als volgt worden weergegeven (blauw is IN het pakket; rood is NIET 
in het pakket): 
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Samengevat voorstel: 

Het uiteindelijke voorstel omvat 10 mogelijkheden die zijn samengevat tot 1 gebundeld voorstel, nl. het voor-

stel zoals dit door het DOC op 11 maart 2011 is gepresenteerd met in een bedrag van in totaal € 600.000. 
Verkorte 
Code 

Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen Bedrag 

ECC DOC Culturele agenda voor de toekomst (DOC voorstel) € 600.000 

 
De 9 mogelijkheden die hier in zijn begrepen betreffen: 

 Beperken dienstverlening historisch museum 

 Beperken subsidie Bouwkunde en Filmhuis Keizer 

 Subsidie schouwburg beperken 

 Subsidie burgerweeshuis beperken 

 Beperking bijdrage kunstenlab  

 Volledig kostendekkend maken aanbod Leeuwenkuil 

 Betere samenwerking tussen culturele instellingen en overlappingen wegnemen 

 Meer ruimte voor instellingen om eigen inkomsten te vergroten aangevuld met een professionalise-
ring in acquisitie en fondswerving 

 Minder overhead door kleinschalige instellingen en verantwoordingsplicht beperken 

 Verlagen subsidie boekenmarkt en Deventer op stelten (via VVV) 

 In rekening brengen huur Bergkerk (via VVV) 
 
 
 
Het DOC voorstel vult dit als volgt in: 
 

Deventer schouwburg 90.000 

Leeuwenkuil 80.000 

Openbare bibliotheek 95.000 

Deventer Musea 75.000 

SAB 80.000 

Nog nader toe te delen over bovenstaande grote 
culturele instellingen 

40.000 

Filmhuis de Keizer 5.000 

Theater Bouwkunde 10.000 

Burgerweeshuis 25.000 

Productiehuis ON 0 

Kunstenlab 15.000 

Lokale omroep 10.000 

Subsidies muziek en zangverenigingen 5.000 

Kleintje cultuur 15.000 

Monumentenzorg/Archeologie 30.000 

VVV Deventer 25.000 

Totaal 600.000 
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De maatregelen afkomstig uit de samenleving/met draagvlak. 
Het DOC denkt – als het gaat om de agenda van de toekomst - vooral in termen van functies en niet in termen 
van instituties. De creatieve keten wordt geïntroduceerd en kent vier schakels: leren, produceren, presenteren 
en interesseren. Vanuit deze insteek ziet het DOC mogelijkheden om € 600.000 te bezuinigen zonder dat de 
culturele functies, die nu in de stad aanwezig zijn, worden aangetast of het prestatieniveau omlaag gaat. Dat is 
belangrijk vanwege de strategische opgaven in de beleidsagenda om de toegankelijkheid van het culturele 
aanbod op peil te houden (met name voor jongeren), het cultuurtoerisme te vergroten en het culturele klimaat 
een positieve invloed te laten hebben op de binding van bedrijven, jongeren en kenniswerkers. 
 Meer en betere samenwerking is daarbij het credo dat ons als college zeer aanspreekt. Met het DOC worden 
afspraken gemaakt dat dit volume aan bezuinigingen cf. voorstel wordt gerealiseerd. Een uitzondering maken 
wij voor het betrekken van eenmalige gemeentelijke middelen t.b.v. de nieuwbouw van Bibliotheek en Film-
theater. Deze zijn onderdeel van de haalbaarheidsstudie voor de cultuurdriehoek en kunnen daar op dit mo-
ment niet aan worden onttrokken.  
 
 
Verdienen of bezuinigen zonder effect op output. 
De ambitie van het DOC is om het prestatie niveau 2010-2011 te behouden. Het weerstandsvermogen van de 
instellingen om eventuele tegenvallers op te vangen wordt minder groot. 
 
 
Versoberen maar wel in stand houden. 
Niet van toepassing. 
 
 
Beëindiging taken. 
Niet van toepassing. 

 
Maatschappelijke effecten. 
Geen directe effecten. 
 
 

d. De mogelijkheden die niet in het pakket zitten 
 
In dit domein zijn geen mogelijkheden afgewezen op basis van toetsingskader (besluit B&W 1 februari 2011): 
 

Wel uitgewerkt (2 mogelijkheden), doch op basis van inhoud en maatschappelijke effecten niet gewenst: 

Verkorte 
Code 

Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen 

BES 66 Verlagen subsidie Lokale Omroep tot niveau rijksbijdrage 

 
 

e. Op langere termijn nader uit te werken suggesties 
 
Het DOC vraagt medewerking van de gemeente bij de verdere uitwerking van een revolving fund voor investe-
ringen in cultuur en economie. 
 
  



 
 

Voorjaarsnota 2011  /  Bijlagenboek  /  Eindrapportage Kwestie van Kiezen Pagina 90 van 130 
  

ZOEKRICHTING 12: FONDS CULTUUR EN ECONOMIE 

a. Opgave conform tussenrapportage 3 en bestuursopdracht december 2010 
 
In de tussenrapportage van 21 december 2010 is de navolgende tekst opgenomen m.b.t. deze zoekrichting: 
 

Zoekrichting 12: Fonds cultuur en economie; 
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 bezuini-
gingsmaatregel 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. 
 

Gewenst volume Ondergrens mogelijkheden Bovengrens mogelijkheden 

€ 200.000 € 400.000 € 915.000 

   

 
 
Van de in de tussenrapportage opgenomen onderwerpen heeft B&W op 1 februari 2011 besloten de volgende 

4 onderwerpen uit te werken: 

 
Verkorte 
Code 

Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen 

BES 27 Bijdragen vragen indien gemeente omleidingen moet regelen bij evenementen  

BES 59 Beperken subsidies amateurkunst  

BES 60 Beperken subsidie voor kleine culturele evenementen 

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

 

Van 1 onderwerp is besloten dat die niet gewenst is (zie onderdeel d. hierna).  

 
In de uitwerking is ECC 176 Fondsvorming gesplitst in 3 verschillende vormen om het fonds te voeden. 
 
 

b. Procesopmerkingen inclusief adviezen adviesraden 
 
In de periode januari-maart 2011 is diverse malen contact onderhouden met ondernemersvertegenwoordigers 
inzake de vormgeving van het fonds cultuur en economie. 
 
Het voorgenomen besluit van het college is op 7 april gezonden aan verschillende adviesraden van de  
gemeente Deventer. De volgende adviezen inzake deze zoekrichting zijn ontvangen: 

  
… 
  
Op basis van deze adviezen is het voorgenomen besluit wel/niet bijgesteld. 
  
… 
  
(Argumenten) 
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c. Het pakket zoals voorgesteld om het wensvolume te behalen 
 
Inleiding. 
Hierna zijn de maatregelen kort toegelicht en samengevat. Hierbij is aangegeven of: 
a. de maatregelen afkomstig zijn uit de samenleving/met draagvlak 
b. verdienen of bezuinigen kan plaatsvinden zonder effect op output 
c. er sprake is van versoberen maar wel in stand houden 
d. er gekozen wordt voor beëindigen van taken 
Tenslotte wordt aangegeven wat de maatschappelijke effecten van deze keuze zijn. 
Per voorstel is in het bijlagenboek 2 een fiche opgenomen met de concrete uitwerking. 
 
De samenstelling van het totale pakket kan als volgt worden weergegeven (blauw is IN het pakket; rood is NIET 
in het pakket): 

 
 
 
 
Samengevat voorstel: 

Het uiteindelijke voorstel omvat 3 mogelijkheden met in een bedrag van in totaal € 200.000 zoals hieronder 

samengevat. 
Verkorte 
Code 

Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen Bedrag 

BES 85 Verhoging contractprijzen reclame uitingen. (bedrag € 30.000 wordt gestort in fonds 
economie en cultuur) 

€ 0 
 

ECC 176 A Fondsvorming door de overheid en instellen van toeristenbelasting € 100.000 

ECC 176 C Fondsvorming door de overheid en instelling van hogere OZB voor bedrijfspanden 
(bedrag € 300.000 waarvan € 200.000 wordt gestort in fonds economie en cultuur) 

€ 100.000 

 
N.B. Het deel van de jaarlijkse inkomsten uit het fonds boven de 200.000 euro (in totaal € 230.00) blijven  
buiten beschouwing voor Kwestie van Kiezen. 
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De maatregelen afkomstig uit de samenleving/met draagvlak. 
Door fondsvorming kan in eerste instantie circa € 200.000 euro verdiend worden, door uitruil van zaken die nu 
in de begroting regulier gedekt worden en daarmee vrijval te genereren voor de bezuinigingstaakstelling.  
Daarboven is er een potentieel dat nu becijferd wordt op € 230.000, waarmee de vernieuwingsagenda van het 
DOC kan worden ondersteund, alsmede andere activiteiten die gericht zijn op het verbeteren van het lokale 
vestigingsklimaat van bedrijven. Gedacht wordt aan de financiering van de binnenstad manager, parkmanage-
ment, de gebiedsmakelaar voor bedrijven in het buitengebied en andere ondernemersgerichte activiteiten. 
Door het fonds revolverend te maken sluit het ook aan bij (nieuwe) financierings-systematieken voor steun-
maatregelen door andere overheden (matching, leningen en garantstellingen).  
Voor de voeding van het fonds zijn diverse mogelijkheden onderzocht en besproken met de Binnenstad- 
manager en de VVV-directeur.  
 
 
Verdienen of bezuinigen zonder effect op output. 
Niet van toepassing. 
 
Versoberen maar wel in stand houden. 
Niet van toepassing. 

 
Beëindiging taken. 
Niet van toepassing. 

 
Maatschappelijke effecten.  
De herinvoering van de toeristenbelasting heeft als belangrijkste negatieve effect lastendrukverhoging en  
imagoschade onder bezoekers. Daarnaast is er sprake van lastenverzwaring voor het bedrijfsleven, doch daar 
staan reële verbeteringen of instandhouding van het dienstbetoon tegenover. 
 
 

d. De mogelijkheden die niet in het pakket zitten 
 
Mede in verband met het voorstel van het DOC komen onderstaande voorstellen te vervallen: 
- BES 60: Beperken subsidies voor kleine culturele evenementen: is onderdeel van het DOC-voorstel  

zoekrichting 11 
- BES 59: Beperken subsidies amateurkunst: is onderdeel van het DOC-voorstel in zoekrichting 11 
- BES 87: Entreeheffing Dickensfestival: gemeente is geen organiserende partij en heeft als zodanig geen  

beslissingsrecht. Eventuele entreegelden worden geïnd door de organiserende partij en hoeven niet  
afgedragen te worden aan de gemeente 

 
Bekeken is of door de verkoop van een voordeelbiedende Cultuur en Toerismepas een appel gedaan kan  
worden op cultuurliefhebbers, bezoekers en andere betrokkenen. Dit instrument is door partners niet verder  
onderzocht omdat de kosten nauwelijks tegen de baten opwegen. 
  



 
 

Voorjaarsnota 2011  /  Bijlagenboek  /  Eindrapportage Kwestie van Kiezen Pagina 93 van 130 
  

 

Niet gewenst (1 mogelijkheid) op basis van toetsingskader (besluit B&W 1 februari 2011): 

Verkorte 
Code Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen 

BES 87 Entreeheffing Dickensfestival 

 
Van deze onderwerpen heeft het College op inhoudelijke gronden gemeend die niet bij de bezuinigingen te 
moeten betrekken. Het Dickensfestival wordt door derden georganiseerd en het is niet aan de gemeente om 
daar entree voor te heffen. Mogelijk verhaal van kosten die de gemeente maakt is elders meegenomen als 
mogelijkheid. 
 
 
 

Wel uitgewerkt (3 mogelijkheden), doch op basis van inhoud en maatschappelijke effecten niet gewenst: 

Verkorte 
Code 

Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen 

BES 59 Beperken subsidies amateurkunst.  

BES 60 Beperken subsidie voor kleine culturele evenementen.  

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

 
De bovenstaande mogelijkheden zijn wel uitgewerkt. Maar op basis van de negatieve effecten op de  
samenleving (op groepen dan wel in zijn algemeenheid) alsmede vanuit inhoudelijke redenen, stelt het college 
voor deze mogelijkheden niet als voorstel op te nemen. In het bijlagenboek zijn deze voorstellen wel inhoude-
lijk onderbouwd en toegelicht. 
 
 

e. Op langere termijn nader uit te werken suggesties 
 
Er resteren geen maatregelen die in de toekomst nader uitgewerkt dienen te worden. De nu voorgestelde 
maatregelen vragen al de nodige uitwerking richting de toekomst.   
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ZOEKRICHTING 13: SAMENVOEGING DEVENTER BIBLIOTHEKEN 

a. Opgave conform tussenrapportage 3 en bestuursopdracht december 2010 
 
De zoekopdracht is na vaststelling van de tussenrapportage door het college nog als volgt gewijzigd: 
 

Nu de nieuwe huisvesting van de openbare bibliotheek op de Stromarkt wordt voorbereid, los van de realisatie 
van de bestuurlijke/ambtelijke huisvesting, is dit een uitgelezen moment te onderzoeken welke mogelijkhe-
den er zijn om synergie te realiseren uit intensivering van de samenwerking tussen de openbare bibliotheek 
Deventer( OBD) en de Stadsarchief- en Athenaeumbibliotheek(SAB). 
Onderzocht wordt of in deze samenwerking synergie gerealiseerd kan worden in verbetering van kwaliteit in 
output, ruimtebeslag en/of exploitatiekosten van beide bibliotheken. 
Uitgangspunt blijft dat de beide bibliotheken hun eigen kernopdracht(en) blijven houden. Saxion Hogescho-
len zal in dit onderzoek worden betrokken. 
Wij zoeken in deze samenwerking een volume van € 200.000 per jaar. 
 

Gewenst volume Ondergrens mogelijkheden Bovengrens mgelijkheden 

€ 200.000 € 150.000 € 600.000 

   

 
Van de in de tussenrapportage opgenomen onderwerpen heeft B&W op 1 februari 2011 besloten die alle  

2 onderwerpen uit te werken: 

 
Verkorte 
Code 

Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen 

BES 58 Beperking bijdrage Stadsarchief- en Athenaeumbibliotheek 

ECC 178 Meer samenwerking tussen openbare bibliotheek en Athenaeumbibliotheek 

 

b. Procesopmerkingen inclusief adviezen adviesraden 
 
Onder externe begeleiding is er in de periode januari-maart 2011 nader overleg gevoerd tussen de directies van 
beide bibliotheken en de gemeente. De conclusies hiervan zijn te vinden in het bijlagenboek. 
 
Het voorgenomen besluit van het college is op 7 april gezonden aan verschillende adviesraden van de  
gemeente Deventer. De volgende adviezen inzake deze zoekrichting zijn ontvangen: 

  
… 
  
Op basis van deze adviezen is het voorgenomen besluit wel/niet bijgesteld. 
  
… 
  
(Argumenten) 
 

c. Het pakket zoals voorgesteld om het wensvolume te behalen 
 
Inleiding. 
Hierna zijn de maatregelen kort toegelicht en samengevat. Hierbij is aangegeven of: 
a. de maatregelen afkomstig zijn uit de samenleving/met draagvlak 
b. verdienen of bezuinigen kan plaatsvinden zonder effect op output 
c. er sprake is van versoberen maar wel in stand houden 
d. er gekozen wordt voor beëindigend van taken 
Tenslotte volgt een duiding van de maatschappelijke effecten van de keuzes in deze richting. 
Per voorstel is in het bijlagenboek 2 een fiche opgenomen met de concrete uitwerking. 
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De samenstelling van het totale pakket kan als volgt worden weergegeven (blauw is IN het pakket; rood is NIET 
in het pakket): 

 
 
 
Samengevat voorstel: 

Het uiteindelijke voorstel omvat 2 mogelijkheden met in een bedrag van in totaal € 100.000 zoals hieronder 

samengevat. 
 
Verkorte 
Code 

Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen Bedrag 

BES 58 Beperking bijdrage Stadsarchief- en Athenaeumbibliotheek € 50.000 

ECC 178 Meer samenwerking tussen openbare bibliotheek en Athenaeumbibliotheek € 50.000 

 
 
De maatregelen afkomstig uit de samenleving/met draagvlak. 
Zoals elders beschreven zijn de beide bibliotheken ook betrokken door het DOC in hun voorstel. Hierdoor ont-
staat een cumulatie van bezuinigingen. Er is door betrokkenen aangegeven dat deze extra bezuiniging binnen 
de voor de Kwestie van Kiezen gestelde termijn niet te realiseren zal zijn door synergie louter door samenwer-
king. Daarvoor zijn verderstrekkende vormen van samenwerking noodzakelijk, bijvoorbeeld een fusie. Om de 
mogelijkheden in dit opzicht verder te verkennen zal ook overlegd worden met Saxion, omdat niet alleen de 
gemeente maar ook Saxion heeft aangegeven in de toekomst in de bibliotheekvoorziening te willen investeren 
(ECC 178) 
 
Verdienen of bezuinigen zonder effect op output. 
Mocht dit om welke reden dan ook niet tot concrete resultaten leiden, dan zal de gemeente taakstellend een 
bezuiniging opleggen op beide instellingen van elk € 50.000,-. Er wordt van beide instellingen verwacht dat 
deze bezuiniging kan worden gedragen zonder een ernstige aantasting van het dienstbetoon.  
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Versoberen maar wel in stand houden. 
Niet van toepassing. 
 
 
Beëindiging taken. 
Niet van toepassing. 
 
 
Maatschappelijke effecten. 
De effecten van deze maatregelen zijn beperkt.  
 
 

d. De mogelijkheden die niet in het pakket zitten 
Niet van toepassing. 
 
 

e. Op langere termijn nader uit te werken suggesties. 
Verder onderzoek naar mogelijkheden tot meer synergie. 
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Domeinbreed: 
 
f. Samenhang met rijksbezuinigingen in dit domein inclusief nog te verwachten trap 

op/af maatregelen 
 
De culturele instellingen leveren ieder naar draagkracht hun aandeel in het geheel. Het Productiehuis Oost 
Nederland wordt buiten schot gelaten in het bezuinigingsvoorstel. Hier is sprake van cumulatie met rijksbezui-
nigingen op nationale cultuurfondsen. De BTW verhoging voor de podiumkunsten en voor kunstaankopen zal 
ongetwijfeld gevolgen hebben voor de verkoopcijfers en dus voor de inkomsten van de betrokken instellingen. 
Sommige provinciale subsidies zijn voorwaardelijk gekoppeld aan gemeentelijk subsidieniveau. Bij de uitwer-
king van bezuinigingen per instellingen moet hier zorgvuldig naar gekeken worden. 
 
Het bibliotheekwerk zal o.a. door de voortgaande digitalisering gaan veranderen. Om dat mede mogelijk te 
maken wordt landelijke wetgeving voorbereid. Waar mogelijk anticipeert De Openbare Bibliotheek in Deventer 
reeds op deze ontwikkeling met het concept van de beleefbibliotheek. Effecten door rijksbezuinigingen zijn nog 
niet uitgekristalliseerd.  
 
 

g. Dwarsverbanden in dit domein 
 
Het voorstel van het DOC kent drie essentiële uitgangspunten: 

- De ontwikkeling van een revolverend fonds, hetgeen met het voorstel voor het fonds cultuur en  
toerisme in zoekrichting 12 een uitwerking krijgt 

- Geen andere bezuinigingen op projectbudgetten in de gemeentebegroting die effect hebben op de 
geprogrammeerde culturele activiteiten. Wij hebben de posten die beschouwd kunnen worden als 
min of meer structureel benodigde bedragen om de bestaande voorzieningenstructuur op peil te  
houden, met voorrang in het voorstel aan de raad opgenomen. 

- Het DOC-voorstel gaat uit van het betrekken van eenmalige gemeentelijke middelen t.b.v. de nieuw-
bouw van Bibliotheek en Filmtheater. Deze zijn onderdeel van de haalbaarheidsstudie voor de  
cultuurdriehoek en kunnen daar op dit moment niet aan worden onttrokken. 

Tevens zullen wij met het DOC in gesprek gaan over de inhoudelijke ontwikkelvoorstellen van het DOC. 
Met het fonds cultuur en toerisme kan de vernieuwingsagenda van het DOC worden ondersteunt. 
In het voorstel van het DOC is ook gerekend met een bezuiniging bij beide bibliotheken. De nog nader uit te 
werken maatregel kan beschouwd worden als aanvullend op het voorstel van het DOC.  
 
 

h. Frictiekosten, organisatorische consequenties 
 
Bezuinigingen worden gefaseerd ingevoerd en subsidieafspraken zullen in het zelfde tempo als in het DOC-
voorstel verlaagd worden. In 2014 is het beoogde niveau van € 600.000 besparing bereikt. Voor de gemeente-
lijke organisatieonderdelen zal dit enige verkleining van de personele capaciteit betekenen. 
 
Andere frictiekosten: 

 De toerismebelasting kan van kracht worden na vaststellen verordening toeristenbelasting met daaraan 
gekoppeld besluit over bestedingsdoelen, naar verwachting op 1 januari 2012. De introductie kost extra 
mensuren die gedekt kunnen worden uit de belastinginkomsten. Deze worden geschat op € 14.500,-. 

 De extra heffing op OZB kan ingaan na aanpassing van de belastingverordening, naar verwachting op  
1 januari 2012. Met de invoering zijn eenmalig extra kosten gemoeid ter grootte van € 15.000,-. Ook is  
beperkt extra formatie nodig bij team belastingen voor jaarlijkse inning. Deze kosten kunnen gedekt  
worden uit de extra heffingsinkomsten. 

 
De gemeentelijke formatie neemt met 0,8 fte af. De afname van formatie bij instellingen zal afhangen van de 
mate waarin men er in slaagt alternatieve dekkingsbronnen aan te boren 
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i. Financiële vertaling van de voorstellen 
 

UITGAVEN 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten (zonder over-
head) -10.000 40.000 40.000 40.000 

Inkomensoverdracht 0 0 0 0 

Kapitaallasten 0 0 0 0 

Kosten derden 200.000 200.000 200.000 200.000 

Subsidies te verstrekken -200.000 40.000 220.000 220.000 

Saldo uitgaven -10.000 280.000 460.000 460.000 

 

INKOMSTEN 2012 2013 2014 2015 

Bijdragen van derden 0 0 0 0 

Heffingen 410.000 410.000 410.000 410.000 

Overige inkomsten 10.000 30.000 30.000 30.000 

Subsidies te ontvangen 0 0 0 0 

Saldo inkomsten 420.000 440.000 440.000 440.000 

 

Saldo te verdienen/bezuinigen 410.000 720.000 900.000 900.000 

 

Uit het volgende diagram blijkt de samenstelling van het bedrag. Het overgrote deel van het bedrag wordt 

opgebracht door heffingen en 

door verlaging van subsidies. 
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In de begrotingscijfers van dit domein heeft dit de volgende consequenties 

 

UITGAVEN (* € 1.000) begroot  wijziging restant na 
wijziging 

 Personeelskosten 3.770  40 3.730 

 Kapitaallasten 1.355   1.355 

 Subsidies eigen beleid 1.283  220 1.063 

 Subsidies doorbetaald 7.658   7.658 

 Onderhoud en energie 272   272 

 Inhuur adviesdiensten 955  200 755 

 Overige leveringen en diensten 68   68 

 Overige kosten en inkomensover-
drachten 614 

 
 614 

     

TOTAAL  15.975  460  15.515 

 

INKOMSTEN (* € 1.000)     

 Bijdragen provincie, andere ge-
meenten en overheden 473 

  
473 

 Heffingen en leges 3  410 413 

 Overige inkomsten 904  30 934 

 Rente en dividend 560   560 

 Huur en pacht 635   635 

     

TOTAAL  2.575  440  3.015 
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VII      DOMEIN BESTUUR EN ORGANISATIE 
 

Binnen dit domein is al € 4 miljoen bezuinigd op de bedrijfsvoering. Mogelijk dat als gevolg van extern  
optredende bezuinigingen ook nog een doorwerking optreedt richting de gemeentelijke bedrijfsvoering. Toch 
zien wij nog enkele zoekrichtingen die substantieel kunnen bijdragen aan de bezuinigingsopgave. In een aantal  
gevallen kunnen die zelfs bijdragen aan een hogere kwaliteit of effectiviteit van onze inspanningen. Tenslotte 
wordt ook de raad uitgedaagd om nog eens kritisch te bezien of de werkwijze kan worden versoberd. 
 
In dit domein zijn twee zoekrichtingen opgenomen, zoekrichting 14 (meer rendement op vermogen) en  
zoekrichting 15 (raadsfaciliteiten). Voor zoekrichting 14 zal in elk geval gekeken moeten worden naar het  
behalen van meer efficiency in het beheer van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Het volume van deze 
mogelijkheden is € 650.000 (na aanpassing met € 100.000 op basis van de motie van de Raad ter verhoging van 
het zoekvolume). 
 
De begroting van dit domein is netto € 8 miljoen. 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. 
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ZOEKRICHTING 14: MEER RENDEMENT OP VERMOGEN 

a. Opgave conform tussenrapportage 3 en bestuursopdracht december 2010 
 
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 onverant-
woorde risico’s komen. Door een selectieve en uiteraard behoedzame inzet van een deel van ons vermogen 
kan een extra rendement gegenereerd worden van € 600.000 per jaar. 
 

Gewenst volume Ondergrens mogelijkheden Bovengrens mogelijkheden 

€ 600.000 € 650.000 € 3.500.000 

 
 

Van de onderwerpen uit de tussenrapportage heeft B&W op 1 februari 2011 besloten 9 onderwerpen uit te 

werken: 
 
Verkorte 
Code 

Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen 

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

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.  

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

LEO 106 Verkoop snippergroen 

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

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

RP 123 Aandelen uitgifte op projecten 

 

Van de onderwerpen uit de tussenrapportage heeft B&W op 1 februari 2011 besloten 9 onderwerpen uit te 

werken: 
 
 

b. Procesopmerkingen inclusief adviezen adviesraden 
 
In de Raadsopdracht van 8 juli 2010 is over de procesaanpak het volgende gezegd:  
 
In dit subproces komen een aantal interne en ook enkele primair politiek/bestuurlijke keuzes bij elkaar. Hoe om 
te gaan met de inrichting van de bestuurlijke organisatie en samenwerkingsverbanden. Welke financiële  
beleidsmatige keuzes maken we t.a.v. reserves, rente, risico’s, hoe ruim of krap is de lokale lastendruk. Rond dit 
onderwerp zal een speciale politieke markt worden georganiseerd, waarbij ook burgers, bedrijven en instellin-
gen welkom zijn. 
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Het voorgenomen besluit van het college is op 7 april gezonden aan verschillende adviesraden van de  
gemeente Deventer. De volgende adviezen inzake deze zoekrichting zijn ontvangen: 

  
… 
  
Op basis van deze adviezen is het voorgenomen besluit wel/niet bijgesteld. 
  
… 
  
(Argumenten) 
 
 

c. Het pakket zoals voorgesteld om het wensvolume te behalen 
 
Inleiding. 
Binnen dit domein is gekeken naar mogelijkheden die ook op langere termijn houdbaar zijn. Veel ontwikkelin-
gen in de investeringssfeer zijn eenmalig en kunnen niet omgezet worden in structurele maatregelen. Tevens 
“hangen” achter dit domein ook de gemeentelijke reservepositie en het grondbedrijf. Tegelijk moet ook voor-
komen worden reeds door de Raad vastgestelde maatregelen in het kader van bedrijfsvoering en financieel 
beleid te doorkruisen. Bij het onderwerp “rendement op eigen vermogen” is aanvullend ook de omvang van de 
reservepositie betrokken. 
 
Hierna zijn de maatregelen kort toegelicht en samengevat. Hierbij is aangegeven of: 
a. de maatregelen afkomstig zijn uit de samenleving/met draagvlak 
b. verdienen of bezuinigen kan plaatsvinden zonder effect op output 
c. er sprake is van versoberen maar wel in stand houden 
d. er gekozen wordt voor beëindigen van taken 
Per voorstel is in het bijlagenboek 2 een fiche opgenomen met de concrete uitwerking. 
 
De samenstelling van het totale pakket kan als volgt worden weergegeven (blauw is IN het pakket; rood is NIET 
in het pakket): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Voorjaarsnota 2011  /  Bijlagenboek  /  Eindrapportage Kwestie van Kiezen Pagina 104 van 130 
  

Samengevat voorstel: 

Het uiteindelijke voorstel omvat 3 mogelijkheden met in een bedrag van in totaal € 800.000 zoals hieronder 

samengevat. 
Verkorte 
Code 

Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen Bedrag 

BES 71 Concentreer het beheer van al het gemeentelijke vastgoed in een organisatie.  € 500.000 

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

BEO 158 Veel meer rendement halen op het gemeentelijke eigen vermogen. € 300.000 

 
De overige mogelijkheden zijn nu niet hard in te boeken, maar zullen nader onderzocht worden en betrokken 
worden bij het permanent herijken. 
 
De maatregelen afkomstig uit de samenleving/met draagvlak. 
Niet van toepassing.  

 
Verdienen of bezuinigen zonder effect op output. 
BES 71/RP 120. Gecombineerd voorstel m.b.t. het halen van meer rendement op vastgoedontwikkeling.  
Dit bestaat uit drie maatregelen: 
Concentratie van het beheer van het gemeentelijk vastgoed (BES 71) 
Rendementsverhoging onroerend goed (RP120). 
Intensiever gebruik door maatschappelijke organisaties. Dit onderwerp is meegenomen in zoekrichting 1  
voor € 100.000. 
 
Concentratie van het beheer. 
Dit betreft het samenvoegen van de portefeuilles van vastgoed, eigen gemeentelijke gebouwen, sport- en  
culturele gebouwen. De uitwerking hiervan vergt nog enige tijd. Inmiddels is wel duidelijk welke besparingen 
mogelijk zijn. De eigen personele formatie is beperkt. Daarom is vooralsnog geen harde verlaging op apparaat-
kosten opgenomen. Waar wel een aanzienlijke besparing te halen is de totale aanbesteding van onderhouds-
werkzaamheden. Wellicht dat op langere termijn een besparing van € 600.000 mogelijk is. Omdat dit nog  
geheel georganiseerd moet worden, wordt vooralsnog volstaan met een structurele bezuiniging op dit gebied 
van € 250.000 
 
Rendementsverhoging. 
Op basis van een analyse van de huidige huurprijzen in relatie tot de economische waarde van het onroerend 
goed, verwachten we dat het totale huurbedrag aanmerkelijk verhoogd kan worden. Dit kan uiteraard pas bij 
afloop of herziening van huurcontracten. Een verwachte meeropbrengst van € 250.000 per jaar wordt reëel 
geacht. 
 
 
BEO 158 (Meer rendement op eigen vermogen). Vanuit de samenleving was dit onderwerp aangedragen met 
onder meer als suggesties om geld actiever in te  zetten en sterke kanten van de gemeente meer naar buiten 
exploiteren door meer ondernemende diensten aan te bieden. Ook werden strakkere spelregels bepleit om 
renteverliezen te beperken als gevolg van uitstel van lastige dossiers. Tevens zijn suggesties aangedragen om 
private investeringen in Deventer aan te jagen door middel van garantstelling/borgstelling door provincie en/of 
gemeente . In de economische kopgroep is dit onder meer onderwerp van gesprek. Dit zal de komende tijd 
punt van uitwerking zijn op het gebied van duurzaamheid. Analoog aan de aanpak van de provincie Overijssel, 
kunnen investeringen in energievoorzieningen op deze wijze gefinancierd kunnen worden. De investeringen 
zullen lokaal effect hebben in termen van werkgelegenheid en economische bedrijvigheid, maar ook in het 
vermijden van overheidsinvesteringen. Om dit een voordeel op de gemeentelijke begroting te laten zijn, vraagt 
een vernieuwende aanpak van overheidsfinanciën. Daarvoor is nu de tijd nog niet rijp. De komende jaren zal dit 
sowieso gaan gebeuren omdat de rol van de gemeente als investerende partij zal gaan veranderen. Er zullen 
grotere geldstromen buiten de gemeente om plaatsvinden.  
Om deze reden wordt nu nog geen concreet bedrag genoemd voor de periode 2012-2015. Dit punt zal nader 
worden uitgewerkt in het kader van het permanent herijken. En de komende jaren worden ingeboekt. 
Het voorstel dat nu wel wordt gedaan op dit onderdeel, is om over te gaan tot afroming van reserves in die 
gevallen dat de omvang er van niet nodig is voor de uitvoering van de taken waarvoor de reserve is ingesteld. 
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Het is lastig om dit voor de totale reserve positie goed onderbouwd en snel inzichtelijk te maken. Daarom zal 
dit de komende tijd worden uitgewerkt. Om hier in het kader van Kwestie van Kiezen toch gebruik van te kun-
nen maken wordt  nu voorgesteld een technische maatregel toe te voegen, namelijk niet langer rente toe te 
rekenen aan reserves. 
 
Het voorstel dat nu wel wordt gedaan op dit onderdeel, is om over te gaan tot afroming van reserves in die 
gevallen dat de omvang er van niet nodig is voor de uitvoering van de taken waarvoor de reserve is ingesteld. 
Het is lastig om dit voor de totale reserve positie goed onderbouwd en snel inzichtelijk te maken.  
Daarom zal dit de komende tijd worden uitgewerkt. Om hier in het kader van Kwestie van Kiezen toch gebruik 
van te kunnen maken wordt nu voorgesteld een technische maatregel toe te voegen, namelijk niet langer rente 
toe te rekenen aan reserves. 
 
 
Versoberen maar wel in stand houden. 
Niet van toepassing 
 
 
Beëindiging taken. 
Niet van toepassing 

 

d. De mogelijkheden die niet in het pakket zitten, argumenten, etc. 
 

Wel uitgewerkt (6 mogelijkheden), doch op basis van inhoud en maatschappelijke effecten niet gewenst: 

Verkorte 
Code 

Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen 

BEO 159 Meer expertise verwerven op Europese subsidies 

BEO 162 Subsidies vervangen door meer duurzame investeringen 

BES 94 Meer winst uit de ontwikkeling en verkoop van gronden 

LEO 106 Verkoop snippergroen 

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

RP 123 Aandelen uitgifte op projecten 

 
 

e. Op langere termijn nader uit te werken suggesties 
 
Op langere termijn (in het kader van permanent herijken) zullen een aantal suggesties nader uitgewerkt  
worden: 

 De normering van de plankosten. Zowel methodisch als inhoudelijk is het nodig dit te herijken.  

 Op termijn rendement halen op basis van garantstellingen in private projecten op met name het gebied 
van duurzaamheid (BES 158). Analoog aan de aanpak van de provincie Overijssel, zullen investeringen in 
energievoorzieningen op deze wijze gefinancierd worden. De investeringen zullen lokaal effect hebben in 
termen van werkgelegenheid en economische bedrijvigheid, maar ook in het vermijden van overheids- 
investeringen. Om dit een voordeel op de gemeentelijke begroting te laten zijn, vraagt een vernieuwende 
aanpak van overheidsfinanciën. Daarvoor is nu de tijd nog niet rijp. De komende jaren zal dit sowieso gaan 
gebeuren omdat de rol van de gemeente als investerende partij zal gaan veranderen. Er zullen grotere 
geldstromen buiten de gemeente om plaatsvinden. Om deze reden wordt nu nog geen concreet bedrag 
genoemd voor de periode 2012-2015. Dit punt zal nader worden uitgewerkt in het kader van het perma-
nent herijken. En mogelijk de komende jaren worden ingeboekt. 

 Naast het behalen van maatschappelijk rendement moet ook het behalen van financieel rendement niet 

worden uitgesloten. Dit is een punt van nader onderzoek dat buiten deze opdracht valt. 

 
De uitwerking op termijn van deze onderwerpen moet in financiële zin vruchten kunnen afwerpen. 
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ZOEKRICHTING 15: VERSOBEREN RAADSFACILITEITEN 

a. Opgave conform tussenrapportage 3 en bestuursopdracht december 2010 
 
 
Zoekrichting 15: Versoberen raadsfaciliteiten;  
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 sugges-
ties in het onderliggende pakket opgenomen. Het presidium zal de raad verzoeken om invulling te geven aan 
een volume van € 50.000 per jaar. 
 

Gewenst volume Ondergrens mogelijkheden Bovengrens mogelijkheden 

€ 50.000 € 0 € 50.000 

 
 
Van de in de tussenrapportage opgenomen onderwerpen heeft B&W op 1 februari 2011 besloten het volgende 
onderwerp uit te werken: 
 
Verkorte 
Code 

Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen 

BEO 161 Versoberen raadsfaciliteiten 

 
 

b. Procesopmerkingen inclusief adviezen adviesraden 
 
In de Raadsopdracht van 8 juli 2010 is over de procesaanpak het volgende gezegd:  
In dit subproces komen een aantal interne en ook enkele primair politiek/bestuurlijke keuzes bij elkaar. Hoe om 
te gaan met de inrichting van de bestuurlijke organisatie en samenwerkingsverbanden. Welke financiële be-
leidsmatige keuzes maken we t.a.v. reserves, rente, risico’s, hoe ruim of krap is de lokale lastendruk. Rond dit 
onderwerp zal een speciale politieke markt worden georganiseerd, waarbij ook burgers, bedrijven en instellin-
gen welkom zijn. 
 
Het voorgenomen besluit van het college is op 7 april gezonden aan verschillende adviesraden van de  
gemeente Deventer. De volgende adviezen inzake deze zoekrichting zijn ontvangen: 

  
… 
  
Op basis van deze adviezen is het voorgenomen besluit wel/niet bijgesteld. 
  
… 
  
(Argumenten) 
 

c. Het pakket zoals voorgesteld om het wensvolume te behalen 
 
Inleiding. 
Hierna zijn de maatregelen kort toegelicht en samengevat. Hierbij is aangegeven of: 
a. de maatregelen afkomstig zijn uit de samenleving/met draagvlak 
b. verdienen of bezuinigen kan plaatsvinden zonder effect op output 
c. er sprake is van versoberen maar wel in stand houden 
d. er gekozen wordt voor beëindigen van taken 
Per voorstel is in het bijlagenboek 2 een fiche opgenomen met de concrete uitwerking. 
 
  



 
 

Voorjaarsnota 2011  /  Bijlagenboek  /  Eindrapportage Kwestie van Kiezen Pagina 107 van 130 
  

De samenstelling van het totale pakket kan als volgt worden weergegeven (blauw is IN het pakket; rood is NIET 
in het pakket): 

 
Alle maatregelen zijn in het pakket opgenomen. 
 
 
Samengevat voorstel: 

Het uiteindelijke voorstel omvat 1 mogelijkheid met in een bedrag van in totaal € 50.000 zoals hieronder 

samengevat. 
Verkorte 
Code 

Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen Bedrag 

BEO 161 Versoberen raadsfaciliteiten € 50.000 

 
 
De maatregelen afkomstig uit de samenleving/met draagvlak. 
Niet van toepassing.  

 
Verdienen of bezuinigen zonder effect op output. 
Niet van toepassing 
 
 
Versoberen maar wel in stand houden. 
Binnen mogelijkheid BEO 161 worden drie maatregelen voorgesteld die een zichtbare versobering moeten 
bewerkstelligen: 

 Paperless raad: € 20.000,- 

 Versoberen raadsfaciliteiten € 20.000,- 

 Verminderen stelposten uitgaven in product raad met € 10.000,- en restant stelpost toevoegen aan 
post externe diensten (en als gevolg hiervan stelposten uitgaven opheffen). 

 
 
Beëindiging taken. 
Niet van toepassing 
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d. De mogelijkheden die niet in het pakket zitten, argumenten, etc. 
 
Niet van toepassing. 
 
 

e. Op langere termijn nader uit te werken suggesties 
 
Er resteren geen maatregelen die in de toekomst nader uitgewerkt dienen te worden.  
  



 
 

Voorjaarsnota 2011  /  Bijlagenboek  /  Eindrapportage Kwestie van Kiezen Pagina 109 van 130 
  

Domeinbreed: 
 

f. Samenhang met rijksbezuinigingen in dit domein inclusief nog te verwachten trap 
op/af maatregelen 

 
Het rijk heeft het voornemen het aantal politieke ambtsdragers te verminderen. Hiervoor is met ingang van 
2015 voor Deventer een uitname gepland van ruim een half miljoen euro uit het gemeentefonds. Dit is nog 
onderwerp van onderhandeling bij het bestuursakkoord Rijk-VNG. 
 
Uitgangspunt is dat gerichte rijksbezuinigingen 1-op-1 doorvertaald worden naar de desbetreffende gemeente-
lijke budgetten (trap op/trap af), waarbij steeds wordt afgewogen of de gevolgen van deze maatregelen, zeker 
in combinatie met eigen autonome bezuinigingen, niet leiden tot een onacceptabele situatie, een onaanvaard-
bare aantasting van het voorzieningenniveau en/of een ongewenste stapeling van bezuinigingen. Naarmate de 
tijd voortschrijd zullen nieuwe implementaties van voorgenomen rijksbezuinigingen worden meegenomen in 
een proces van permanente herijking en heroverweging binnen de gemeente. 
 

g. Dwarsverbanden in dit domein 
 
Niet van toepassing. 
 
 

h. Frictiekosten, organisatorische consequenties 
 
Er zijn geen frictiekosten te verwachten. Evenmin formatieve gevolgen. 
 

i. Financiële vertaling van de voorstellen 
UITGAVEN 2012 2013 2014 2015 

Apparaatskosten (zonder over-
head) 

    

Inkomensoverdracht     

Kapitaallasten 300.000 300.000 300.000 300.000 

Kosten derden 145.000 270.000 270.000 270.000 

Overige uitgaven 30.000 30.000 30.000 30.000 

Subsidies te verstrekken     

Saldo uitgaven 475.000 600.000 600.000 600.000 

 

INKOMSTEN 2012 2013 2014 2015 

Bijdragen van derden     

Heffingen     

Overige inkomsten 168.000 200.000 225.000 250.000 

Subsidies te ontvangen     

Saldo inkomsten 168.000 200.000 225.000 250.000 

 

Saldo te verdienen/bezuinigen 643.000 800.000 825.000 850.000 
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Uit het volgende diagram blijkt de samenstelling van het bedrag. Het bedrag bestaat met name uit lagere ren-

telasten en besparingen op 

kosten derden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de begrotingscijfers van dit domein heeft dit de volgende consequenties 

 

UITGAVEN (* € 1.000) begroot  wijziging restant na 
wijziging 

 Personeelskosten 10.127   10.127 

 Kapitaallasten 358  300 58 

 Subsidies eigen beleid 235   235 

 Subsidies doorbetaald 54   54 

 Inhuur adviesdiensten 611   611 

 Overige leveringen en diensten 571  270 301 

 Overige kosten en inkomensover-
drachten 1.128 

 
30 1.098 

     

TOTAAL € 13.083  600 € 12.483 

 

INKOMSTEN (* € 1.000)     

 Overige inkomsten 248  250 498 

 Rente en dividend 4.868   4.868 

 Heffingen en leges 10   10 

     

TOTAAL 5.126  250 5.376 
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VIII     DOMEIN AANVULLENDE TAAKSTELLING BEDRIJFSVOERING 
 

a. Opgave conform tussenrapportage 3 en bestuursopdracht december 2010 
Er is geen gerelateerde bestuursopdracht voor dit domein. 
 
In de overige domeinen is steeds gerekend met de netto opbrengst van verminderingen in apparaatslasten, 
m.n. personeel. Er wordt echter ook per fte een bedrag aan overhead toegerekend. Tot de overhead worden 
gerekend kosten als huisvesting, ICT, P&O, management, communicatie, administratie, planning & control, 
strategie en beleid, juridische zaken e.d. Mogelijke besparingen op deze overheadkosten zijn in de hieraan 
voorafgaande becijferingen niet opgenomen. Eerder is in het bedrijfsvoeringspoor reeds voor 4 miljoen  
bezuinigd op deze posten.  
 
De som van de reductie van gemeentelijke formatie voortvloeiend uit zowel het bedrijfsvoeringspoor als het 
beleidsspoor is echter aanzienlijk. Deze gaat in de richting van de 50 fte. Hoewel er verschillen zijn in de  
snelheid en beïnvloedbaarheid van de verschillende componenten van de overhead, zal een reductie met  
50 fte ook leiden tot een reductie in de kosten van de overhead. Deze is becijferd op 600.000 euro. 
 

b. Procesopmerkingen inclusief adviezen adviesraden 
 
Hierover heeft geen extern overleg plaats gevonden. 
 
 

c. Het pakket zoals voorgesteld om het wensvolume te behalen 
 
Inleiding. 
Hierna zijn de maatregelen kort toegelicht en samengevat. Hierbij is aangegeven of: 
a. de maatregelen afkomstig zijn uit de samenleving/met draagvlak 
b. verdienen of bezuinigen kan plaatsvinden zonder effect op output 
c. er sprake is van versoberen maar wel in stand houden 
d. er gekozen wordt voor beëindigen van taken 
Per voorstel is in het bijlagenboek 2 een fiche opgenomen met de concrete uitwerking. 
 
De samenstelling van het totale pakket kan als volgt worden weergegeven (blauw is IN het pakket; rood is NIET 
in het pakket): 
 

 
De hier opgenomen maatregel is geheel in het pakket opgenomen. 
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Samengevat voorstel: 

Het uiteindelijke voorstel omvat 1 mogelijkheid met in totaal een bedrag van € 600.000 zoals hieronder  

samengevat. 
Verkorte 
Code 

Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen Bedrag 

LEO 106 Taakstellende verhoging bedrijfsvoering € 600.000 

 
 
De maatregelen afkomstig uit de samenleving/met draagvlak. 
Niet van toepassing 
 
 
Verdienen of bezuinigen zonder effect op output. 
Deze besparing op overhead kan zonder schade voor de output. 
 
 
Versoberen maar wel in stand houden. 
Niet van toepassing. 

 
 
Beëindiging taken. 
Niet van toepassing. 
 
 

d. De mogelijkheden die niet in het pakket zitten 
 
Niet van toepassing. 
 
 

e. Op langere termijn nader uit te werken suggesties. 
 
Niet van toepassing. 
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IX     DOMEIN OVERIGE MOGELIJKHEDEN 
 

a. Opgave conform tussenrapportage 3 en bestuursopdracht december 2010 
 
In de rapportage van 15 december 2010 is ten aanzien van de overige mogelijkheden het volgende vermeld: 
Naast de in de zoekrichtingen opgenomen mogelijkheden, zijn er nog een flink aantal meer individuele overige 
mogelijkheden. Die kunnen nog nadrukkelijk deel uit maken van de afweging in de volgende fase. De zoekrich-
tingen zijn bedoeld om te komen tot de in deze fase gewenste globale beleidsmatige richting per  
domein waar men de bezuinigingen wel of juist niet wil zoeken. 
Dit betreft een potentieel van ruim € 4 mln. 
 
Tijdens de behandeling op 15 december heeft de Raad hierin wijziging gebracht. Het college heeft de motie 
nummer 1 waarin wordt gevraagd het zoekgebied met 2 miljoen euro te verhogen overgenomen. Dit domein 
bevat de extra ruimte die de raad aangeboden wenste te krijgen als extra afweegbare ruimte bij de behande-
ling van de voorjaarsnota en het bezuinigingsvoorstel. 
 
Het College heeft op 22 december 2010 voorgesteld de volgende zoekrichting nieuw toe te voegen: 
 
Zoekrichting 17:  Overige mogelijkheden 
Binnen deze zoekrichting wordt, rekening houdend met het afwegingskader zoals opgenomen in de tussenrap-
portage, een selectie gemaakt van mogelijkheden uit de categorie overige mogelijkheden zoals opgenomen in 
het bijlagenboek (blz. 89 e.v.). 

Gewenst volume Ondergrens mogelijkheden Bovengrens mogelijkheden 

€ 1.500.000 € 3.195.000 € 5.772.000 

 
De tabel met de samenvatting van de zoekrichtingen op blz. 23 van de tussenrapportage fase 3 is overeenkom-
stig het bovenstaande aangepast. 
 
 
Van de in de tussenrapportage opgenomen onderwerpen heeft B&W op 1 februari 2011 besloten de volgende 

34 onderwerpen uit te werken: 

 
Verkorte 
Code 

Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen 

BEO 160 Stoppen met internationaal beleid 

BEO 163 Hondenbelasting sterk verhogen (verdrievoudigen) 

BEO 164 Verhogen OZB 

BEO 166 Verminderen aantal betaaltermijnen belastingen 

BES 10 Tariefstijging begraafplaatsen 

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

BES 13 Verhoging leges graafwerkzaamheden 

BES 22 Beperken vaartijden voetveer  

BES 23 Verhoging tarieven kort parkeren 

BES 24 Minder verkeerskundige advisering 

BES 25 Jaarschijf MIND vervallen boven het minimale bedrag per inwoner 

BES 26 Vervallen algemene advisering verkeerstechniek 

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

BES 33 Beperking bijdrage Ulebelt 

BES 34 Actualiseren bestemmingsplan terugbrengen tot reguliere planning 

BES 35 Heffing leges bij toepassing grondexploitatiewet Inbreidingen 

BES 36 Stopzetten bijdrage woonconsumenten 

BES 4 Vervallen 4 werkervaringsplaatsen stadstoezicht  

BES 5 Verplaatsen vrijwilligerspost brandweer Colmschate 

BES 6 Verder terugbrengen stadstoezicht tot 70 % van de formatie 

BES 61 Sluiten bibliotheekfilialen in dorpen Diepenveen Schalkhaar 

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

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

Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen 

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

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

BES 78 Niet uitvoeren van een aantal onderzoeken en beleidsevaluaties 

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

BES 84 Verlaging subsidies Salland en buitengebied 

BES 85 Verhoging contractprijzen reclame uitingen 

BES 86 Tariefsverhoging zomer- en paaskermis Deventer 

BES 92 Beperken bijdrage internationaal beleid 

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

DVL 168 Versnellen teleloketten 

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

RP 127 Betalen voor gebruik speelplaatsen Ulebelt in de Vijfhoek 

 

Van 14 onderwerpen is besloten dat die niet gewenst zijn (zie onderdeel d. hierna) en van 2 onderwerpen is 

bepaald dat die nader uitgewerkt worden en mogelijk op langere termijn in beeld komen. die worden betrok-

ken bij het permanent herijken. In par. e. is daar op ingegaan. 6 Onderwerpen zijn overgeheveld naar andere 

zoekrichtingen. Dit betreft de volgende onderwerpen 
- BES 13   Verhoging leges graafwerkzaamheden (zoekrichting 8) 
- BES 34   Actualiseren bestemmingsplan terugbrengen tot reguliere planning (zoekrichting 7) 
- BES 4      Vervallen 4 werkervaringsplaatsen stadstoezicht  (zoekrichting 7) 
- BES 5      Verplaatsen vrijwilligerspost brandweer Colmschate (zoekrichting 7) 
- BES 85   Verhoging contractprijzen reclame uitingen (zoekrichting 12) 
- BES 23   Verhoging tarieven kort parkeren (zoekrichting 10) 

 
 

b. Procesopmerkingen inclusief adviezen adviesraden 
 
In de bestuursopdracht d.d. 22 december 2010 is het volgende aangegeven: 

Binnen deze zoekrichting wordt, rekening houdend met het afwegingskader zoals opgenomen in de tussen-
rapportage, een selectie gemaakt van mogelijkheden uit de categorie overige mogelijkheden zoals  
opgenomen in het bijlagenboek (blz. 89 e.v.). Het op te leveren resultaat dient te voldoen aan de vereisten 
zoals gesteld in deze bestuursopdracht, met medeneming van de analyses en onderbouwingen zoals deze 
gevraagd worden voor de maatschappelijke effecten. De overige mogelijkheden kunnen raakvlakken heb-
ben naar alle denkbare domeinen. Bij de uitwerking zal hierover dus met de andere trekkers afgestemd 
moeten worden over de mogelijke overlap/samenloop met andere mogelijkheden. 

 
 

c. Het pakket zoals voorgesteld om het wensvolume te behalen 
 
Inleiding. 
Hierna zijn de maatregelen kort toegelicht en samengevat. Hierbij is aangegeven of: 
e. de maatregelen afkomstig zijn uit de samenleving/met draagvlak 
a. verdienen of bezuinigen kan plaatsvinden zonder effect op output 
b. er sprake is van versoberen maar wel in stand houden 
c. er gekozen wordt voor beëindigen van taken 
Per voorstel is in het bijlagenboek 2 een fiche opgenomen met de concrete uitwerking. 
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De samenstelling van het totale pakket kan als volgt worden weergegeven (blauw is IN het pakket; rood is NIET 
in het pakket): 

 
 
 
Samengevat voorstel: 

Het uiteindelijke voorstel omvat 14 mogelijkheden met in totaal een bedrag van € 2.015.000 zoals hieronder 

samengevat. 
Verkorte 
Code 

Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen Bedrag 

BEO 164 Verhogen OZB met 3% € 600.000 

BEO 166 
Verminderen aantal betaaltermijnen gecombineerde aanslagen gemeentelijke belas-
tingen € 50.000 

BES 10 Tariefstijging begraafplaatsen. € 75.000 

BES 22 Beëindigen uitbreiding vaartijden voetveer. € 67.000 

BES 24 Minder verkeerskundige advisering € 49.000 

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

BES 26 Vervallen algemene advisering verkeerstechniek. € 100.000 

BES 68 Samenbrengen 3 subsidieregelingen sport in één regeling en 25% bezuinigen. € 50.000 

BES 73 
De investeringen van het GRP (riolering) 1 jaar uitstellen waardoor er ruimte ontstaat 
in de rioolheffing. € 150.000 

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

BES 82 Deventer NU in de huidige vorm volledig opheffen en digitaal gaan doen € 100.000 

BES 92 Beperken subsidieregeling internationaal beleid. € 20.000 

BES 40 Korting armoedebeleid € 300.000 
BES 60 Aanvullende taakstelling op de Deventer bibliotheken. € 100.000 

 
 
De maatregelen afkomstig uit de samenleving/met draagvlak. 
In dit domein komen geen bezuinigingen in deze categorie voor omdat het in hoofdzaak mogelijkheden betreft 
die al onderdeel uitmaakten van het pakket zoals dat in maart 2010 aan de Raad is aangeboden. 
 
 
Verdienen of bezuinigen zonder effect op output. 
Dit betreft de volgende 6 reservevoorstellen:  

 Tariefstijging begraafplaatsen.  

 Minder verkeerskundige advisering 

 Jaarschijf MIND vervallen boven het minimale bedrag per inwoner. 

 Vervallen algemene advisering verkeerstechniek. 

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

 Verhogen OZB met 3% 
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Ten aanzien van het opheffen van de papieren versie van Deventer Nu wordt nog aangetekend dat voor een 
aantal formele publicaties een papieren aankondiging wettelijk is voorgeschreven. De exacte gevolgen daarvan 
worden uitgewerkt. 
 
 
Versoberen maar wel in stand houden. 
In het pakket zijn 8 maatregelen opgenomen die een inhoudelijk karakter hebben en die dus mogelijk een ef-
fect op de burger zullen hebben. Per maatregel is kort het inhoudelijke gevolg aangegeven. 
 

 Verminderen aantal betaaltermijnen belastingen. (Minder service naar de burger) 

 Samenbrengen 3 subsidieregelingen sport in één regeling en 25% bezuinigen.  (Groter beroep op inzet 
vrijwilligers) 

 De investeringen van het GRP (riolering) 5 jaar uitstellen waardoor er ruimte ontstaat in de riool-
heffing. (Uitstel van investeringen in de verwachting dat de riolering technisch langer meegaat). 

 Niet uitvoeren van een aantal onderzoeken en beleidsevaluaties. (Minder monitoring op een aantal 
ontwikkelingen in de maatschappij) 

 Beëindigen uitbreiding vaartijden voetveer (Beperken uitbreiding vaartijden in de avonduren). 

 Beperken bijdrage internationaal beleid. (Minder inzet en betrokkenheid bij internationale ontwikke-
lingen in Deventer).  

 Korting armoedebeleid (Aanvulling op de in zoekrichting 2 opgenomen korting). 

 Aanvullende taakstelling bibliotheken ( 
 

 
Beëindiging taken. 
Niet van toepassing. 
 
 

d. De mogelijkheden die niet in het pakket zitten, argumenten, etc. 
 

Niet gewenst (14 mogelijkheden) op basis van toetsingskader (besluit B&W 1 februari 2011): 

Verkorte 
Code Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen 

BEO 165 Nieuwbouw stadskantoor niet realiseren. 

BES 1 Niet meer uitvoeren van de duiktaak brandweer. 

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

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

BES 75 Beperking gemeentebrede regie platteland 

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

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

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

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

BES 83 Beëindigen Deventer TV 

DVL 167 Beperking beschikbaarheid van gemeentelijke loketten 

DVL 173 Verminderen Deventer Nu in de krant 

RP 121 Uitstel ontwikkeling A1 locatie 

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

 
Rond de nieuwbouw van het stadskantoor is de voorbereiding en besluitvorming dermate ver gevorderd dat 
het niet realiseren zou leiden tot kapitaalvernietiging. Nut en noodzaak zijn afdoende aangetoond. 
 
De duiktaak van de brandweer vervult een bovenlokale functie welke onlangs met veel moeite is behouden 
kunnen worden. Nu beëindigen heeft dezelfde bezwaren als werden aangevoerd toen om het voortbestaan 
werd gestreden: meer onveiligheid en minder responsiviteit van lokale veiligheidsdiensten. 
De wijziging van de uitrukorganisatie van de brandweer is nog niet landelijk geëffectueerd. 
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De centrumbus is een bouwsteen in het bereikbaarheidsconclaaf en vervult m.n. voor oudere mensen een 
belangrijke rol. 
 
Beperking gemeentebrede regie platteland staat op gespannen voet met de voornemens zoals geformuleerd in 
het coalitieakkoord, waar juist wordt gewerkt aan integrale dorpsvisies. 
 
Het inkrimpen van de openingstijden, van de telefonische bereikbaarheid, van de wijkwinkels en van de be-
schikbaarheid van gemeentelijke loketten staan allen op zeer gespannen voet met de excellente dienstverlener 
die Deventer blijkens landelijke benchmarks inmiddels is en ook wil blijven. 
 
Beëindigen Deventer Nu TV zou een verschraling van onze communicatie betekenen in de richting van groepen 
die wij langs andere wegen veel lastiger of zelfs niet bereiken, bijvoorbeeld laaggeletterden. 
 
Uitstel van de ontwikkeling van de A1-lokatie kost geld en levert geen bezuiniging op. 
 
Tenslotte: Het door slechts 1 persoon rondes laten lopen als parkeerwacht is onaanvaardbaar gezien de  
onveilige situaties die dat potentieel kan opleveren. 
 
 

Wel uitgewerkt (16 mogelijkheden), doch op basis van inhoud en maatschappelijke effecten niet gewenst: 

Verkorte 
Code 

Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen 

BES 33 Beperking bijdrage Ulebelt 

BEO 160 Stoppen met internationaal beleid 

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

BES 6 Verder terugbrengen stadstoezicht tot 70 % van de formatie 

BES 61 Sluiten bibliotheekfilialen in dorpen Diepenveen Schalkhaar. 

BES 21 Niet uitvoeren MPP Parkeren. 

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

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

BES 84 Verlaging subsidies Salland en buitengebied 

BES 86 Tariefsverhoging zomer- en paaskermis Deventer 

DVL 168 Versnellen teleloketten 

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

RP 127 Betalen voor gebruik speelplaatsen Ulebelt in de Vijfhoek 

BEO 163 Hondenbelasting sterk verhogen (verdrievoudigen) 

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

BES 36 Stopzetten bijdrage woonconsumenten 

 
De bovenstaande mogelijkheden zijn wel uitgewerkt. Maar op basis van de negatieve effecten op de  
samenleving (op groepen dan wel in zijn algemeenheid) alsmede vanuit inhoudelijke redenen, zijn deze  
mogelijkheden niet als voorstel opgenomen. In het bijlagenboek zijn deze voorstellen inhoudelijk onderbouwd 
en toegelicht. 
 
 

e. Op langere termijn nader uit te werken suggesties 
 

In dit verband worden 2 mogelijkheden betrokken bij de permanente herijking op langere termijn: 

Verkorte 
Code Omschrijving mogelijkheid te verdienen en te bezuinigen 

    

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

RP 124 Gebruik expertise burgers, houdt burgers betrokken bij bezuinigingen 
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f. Samenhang met rijksbezuinigingen in dit domein inclusief nog te verwachten trap 
op/af maatregelen 

 
In dit domein zijn geen rijksbezuinigingen opgenomen. 
 
 

g. Dwarsverbanden in dit domein 
 
In dit domein zijn geen dwarsverbanden opgenomen. 
 
 

h. Frictiekosten, organisatorische consequenties 
 
Bij de gekozen voorstellen zijn geen frictiekosten te verwachten. De organisatorische consequenties leiden in 
deze mogelijkheden tot een reductie van 1,4 fte bij de gemeente. 
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6. Cumulatie-effecten op specifieke groepen en instellingen 

 
De maatschappelijke effecten zoals deze voortvloeien uit individuele maatregelen zijn reeds geduid binnen de 
zoekrichtingen. Daar zijn ook verbanden gelegd met direct gerelateerde rijksbezuinigingen. 
 
De raad heeft bij de behandeling van de tussenrapportage fase 3 op 15 december 2010 bij motie gevraagd om 
specifieke aandacht voor cumulatie-effecten bij kwetsbare groepen. Het college heeft deze motie overgeno-
men en de opdracht verbreed tot een analyse op de cumulatie-effecten op zowel groepen als instellingen. 
 
Het is niet mogelijk gebleken om een fijnmazigheid aan de dag te leggen bij de analyse op kwetsbare groepen 
zoals waar de motie op duidde. Daartoe ontbreken ons enerzijds de basisbestanden, maar ook de methoden en 
technieken om een dergelijke fijnmazige analyse te kunnen uitvoeren. Zeker als het gaat om inkomenseffecten 
is het zeer lastig om betrouwbare kwantitatieve analyses te leveren. Daarom beperken wij ons in deze para-
graaf tot een kwalitatieve analyse van de mogelijke cumulatie-effecten zoals die zouden kunnen optreden. 
 
Bij de beoordeling en samenstelling van het pakket aan bezuinigingsvoorstellen heeft het college zich laten 
leiden door het streven een ongewenste samenloop en stapeling van bezuinigingen te voorkomen.  
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a. Op specifieke groepen 
 

OUDEREN (65 +) 
Voor ouderen is er nauwelijks specifiek beleid. Maar zij worden uiteraard ook geraakt door algemene  

maatregelen. Hierbij moet in het bijzonder rekening worden gehouden met de vergrijzing die ook in Deventer 

de komende jaren zal doorzetten. Dit raakt met name het terrein van wonen, welzijn en zorg. 

De voorgestelde bezuinigingsmaatregelen zijn in vier thema’s onder te verdelen: (1) financiële ruimte voor 

ouderen met een laag pensioen, (2) voorzieningen in de wijk, (3) Meedoen aan de maatschappij (maatschappe-

lijke betrokkenheid en vrije tijd) en (4) Signalering, advies en begeleiding van ouderen.  

Ouderen met een laag pensioen en een slechte gezondheid zijn het meest kwetsbaar. Hun financiële positie 

kan geraakt worden door een andere verdeling van armoedegelden. Deels laat het rijk ons geen ruimte door de 

inperking van de beleidsruimte van 120 naar 110% van het minimum. 

De (her)clustering van voorzieningen kan ouderen indirect raken. Indien er in de uitwerking rekening mee 
wordt gehouden dat zelfstandig wonen en oud worden in de eigen omgeving mogelijk blijft (dus voorzieningen 
op het terrein van wonen, welzijn en zorg aanwezig blijven), zal dit effect nihil zijn.  
 
De maatschappelijke betrokkenheid lijkt voor ouderen positief uit te pakken. Door deze maatregelen te  
stimuleren kunnen vooral de jongere en actievere ouderen betrokken blijven/worden. Een waarschuwing voor 
de langere termijn is dat er niet structureel rekening gehouden kan worden met vrijwilligerswerk bij deze 
groep. Immers de groep wordt ouder. 
 
Verschillende maatregelen betreffen signalering, advies en begeleiding van ouderen. Er is sprake van veel  

overlap op deze diensten. Daarom hier de focus op efficiency en bedrijfsvoering. In het vervolgtraject moet 

aandacht blijven voor de functie om eenzaamheidsproblemen en het toenemen van de zorgkosten te voorko-

men. De korting op de WMO treft mogelijk ouderen die een beroep gaan doen op de WMO (meer ouderen, 

minder middelen). De kanteling en de betere cliëntondersteuning doen dit effect grotendeels teniet.  

De effecten van scheiden van wonen en zorg zijn nog niet duidelijk. 

Ouderen vanaf 65 jaar met een slechte taalvaardigheid (autochtoon en allochtoon) zullen de effecten ervaren 

van het stoppen van de activiteiten laaggeletterdheid en taalcoaches. Deze effecten zullen naar verwachting 

merkbaar zijn in de zorgverlening, participatie in de maatschappij, en een gezonde levensstijl. 

In het rijksbeleid zijn tal van maatregelen te benoemen die ouderen zullen raken. Naast de verhoging van de 

pensioengerechtigde leeftijd zijn als generieke maatregelen die ouderen zullen raken te noemen het verhogen 

van de zorgpremies en het verlagen van de huurtoeslag. 

Actieve ouderen worden potentieel geraakt door maatregelen die de kunst- en cultuursector raken. Zij zullen 

dit voelen doordat de toegangsprijzen zullen stijgen. De verhoging van de btw voor cultuur kan een indirect 

effect hebben op ofwel een vermindering van een aantal ouderen dat instellingen voor cultuur bezoekt ofwel 

een effect dat ouderen meer besteden aan culturele voorstellingen. 
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JONGEREN TOT 27 JAAR 
 

De groep 0-27 jarigen wordt potentieel vooral getroffen door bezuinigingen in de sporen -1- jeugd en  

-2- economie en cultuur. 

Bezuinigingen in het spoor jeugd dragen het risico in zich de keten van wieg naar werk aan te tasten.  

Dat zal ten koste gaan van de in de keten benoemde kwetsbare overgangsmomenten, vroegtijdige signalering 

en het streven om het aantal risico- en probleemjongeren terug te brengen. Daarom zijn ondersteunings- 

structuren en voorzieningen die dit borgen relatief ontzien. 

Er wordt afgezien van het korten op onderwijsbegeleiding omdat dit vooral ten koste zou zijn gegaan van de 

zwakkere leerlingen die baat hebben bij deze voorziening. Dit zal zich meer doen voelen door de onlangs  

afgekondigde rijksbezuiniging van 300 miljoen op het speciaal onderwijs, waardoor vele probleemleerlingen 

slechts met moeite hun plek in het regulier onderwijs zullen verwerven.  

Inzet van brede scholen is essentieel in de keten van wieg naar werk en wordt ook in het coalitieakkoord als 

speerpunt opgenomen. Brede scholen leveren een bijdrage aan een gestructureerd bestaan en een dag gevuld 

met activiteiten. Brede scholen worden eveneens ontzien in de maatregelen, zodat minder jongeren de kans 

lopen tot de risico- en probleemgroep te gaan behoren. 

Bezuinigen op voorzieningen als VVE (voor- en vroegschoolse educatie) zou niet ten koste moeten gaan van de 

(taal)zwakke groep. Juist deze groep profiteert veel van deze voorziening. Concentratie van een  

verminderd aanbod op de zwakste groep lijkt de negatieve effecten deels te kunnen compenseren. 

De rijkskortingen op de wet WIJ en de WWB laten minder geld voor coaching en trajectbegeleiding van  

jongvolwassenen richting werk. Diverse inkomensmaatregelen zoals de gezinstoets en de huurtoeslag raken de 

starters op de arbeidsmarkt flink.  
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ONTVANGERS VAN ZORG 

Ontvangers van zorg bevat diverse groepen, zoals jeugd en jongeren, maar ook ouderen. Het is mogelijk dat 

hierdoor maatregelen dubbel genoemd worden, maar ze de groep slechts eenmalig treffen. 

De maatregelen die de ontvangers van zorg treffen zijn zeer divers. Ze zijn samen te vatten in de volgende 

categorieën: (1) mobiliteit van minder validen, (2) preventie en signalering, (3) maatschappelijke voorzieningen. 

Ontvangers van zorg zijn een specifieke groep die in beeld is bij hulpverleners. Dit is echter niet vanzelfspre-

kend. Hiervoor is een signaleringsfunctie nodig. Belangrijker nog is in dit kader de preventiefunctie, zodat de 

vraag naar zorg voorkomen en/of uitgesteld wordt. De voorgestelde maatregelen treffen deze specifieke groep 

op dit onderwerp negatief. Echter, er vindt veel overlap plaats in diensten. Zo kan het omvormen van het 

WMO-loket tot meedenker in de buurt ertoe bijdragen dat de ontvanger van zorg nog meer centraal wordt 

gesteld. Een betere afstemming kan bijdragen aan de bezuinigingsdoelstellingen. 

Ontvangers van zorg worden indirect geraakt door voorstellen die de beschikbaarheid van maatschappelijke 

voorzieningen aantasten. Buurtvoorzieningen waar diensten aangeboden worden aan deze groep en sport-

voorzieningen zijn wenselijk in nabijheid van deze groep dan wel goed bereikbaar zijn. Bij het verder uitwerken 

van de voorstellen dient hiermee rekening gehouden te worden.  

De decentralisatie van de Jeugdzorg en de korting op de WMO door het rijk kan gevolgen hebben voor de 

ontvangers van zorg. De aanstaande overheveling van AWBZ-taken kan ook dit effect hebben, hoewel dit ook  

gezien kan worden als een kans. De indirecte effecten voor deze burgers zijn nu nog niet te duiden. 

Ontvangers van zorg zullen de effecten ervaren van het stoppen van de activiteiten laaggeletterdheid en  

taalcoaches. Indien ontvangers van zorg niet kunnen communiceren met hulpverleners, kan dit leiden  

problemen. 
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INKOMENS TOT 120% MINIMUMLOON 
Deventer heeft enkele duizenden mensen met een laag inkomen. Zij hebben ten principale een eigen verant-

woordelijkheid om te voorzien in het bestaan. Het is van belang dat deze groep actief mee blijft doen in de 

maatschappij. Het streven blijft erop gericht mensen een perspectief te bieden op (beter) betaald werk. 

De maatregelen die deze groep treffen zijn te verdelen in 5 categorieën: (1) werkgelegenheid gerelateerde,  

(2) inkomensondersteuning, (3) kinderen van mensen uit deze groep, (4) verhoging kosten en uitgaven voor 

deze groep, en (5) de signalerings- en ondersteuningsstructuur. 

De rijksmaatregelen die samenhangen met de wet werken naar vermogen i.o. (ook wel de regeling onderkant 

arbeidsmarkt genoemd) hebben een direct effect op deze groep. In de loop van 2011 zal meer duidelijk worden 

over de effecten. Het is echter nu al duidelijk dat de WSW-structuren onder grote druk komen te staan, dat het 

kabinet ondersteuning op lokaal niveau limiteert tot 110% van het minimum en dat er minder financiële ruimte 

is voor ondersteuning en trajectbegeleiding. Dit laatste effect wordt aanzienlijk verzacht doordat de uitvoering 

via de nieuw te vormen GUO aanzienlijk kosteneffectiever kan verlopen. 

Direct effect hebben maatregelen met betrekking tot de inkomensondersteuning en de verhoging van kosten/ 

uitgaven. Zodra maatregelen ter bestrijding van armoedebestrijding worden versoberd, voelt deze groep dit 

direct in hun portemonnee. Bij de uitwerking is het van belang er voor zorg te dragen dat mensen kunnen  

blijven meedoen aan de maatschappij. 

Positief kleuren voor deze groep vooral de maatregelen die leiden tot (meer) meedoen aan de Deventer sa-

menleving. 

De activiteiten in het kader van de armoedebestrijding zorgen ervoor dat mensen met een laag inkomen in de 

gelegenheid gesteld worden te participeren in de samenleving. Dit heeft vooral een effect bij mensen die  

zonder deze hulp in een negatieve spiraal terecht kunnen komen. 

De (inkomens)maatregelen van het rijk treffen deze groep relatief zwaar. Naast het verlagen van de huur-

toeslag en het verhogen van de zorgpremies, treft het inperken van de beleidsruimte voor gemeenten tot 

maximaal 110% van het minimum deze groep.  
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ONDERNEMERS IN DEVENTER 
Deventer kent veel verscheidenheid in ondernemers. Het meest negatief qua effect scoren de maatregelen die 

vooral detaillisten en horecaondernemers treffen.  

Het verhogen van de OZB voor bedrijfspanden treft ondernemers direct in de portemonnee. Het is van belang 

hier directe relevante prestatie van de overheid tegenover te stellen. Het verlagen van onderhoudsniveaus en 

andere maatregelen m.b.t. onderhoud in de openbare ruimte kan effect hebben op de waardeontwikkeling van 

bedrijfs- en winkelpanden en dus op termijn ondernemers ook direct treffen.  

Op de korte termijn zijn vooral bezuinigingen voelbaar op overlastbeperkende maatregelen (vandalisme,  

hangjongeren, zwervers, stadstoezicht) en maatregelen die de kwalitatieve uitstraling negatief kunnen  

beïnvloeden (verlagen onderhoudsniveaus, hondenpoep e.d.). Deze maatregelen zijn relatief makkelijk  

omkeerbaar, betreffen ook veel projectmatige activiteiten.  

Herinvoering van de toeristenbelasting treft toeristische ondernemers met een administratieve lastenverzwa-

ring. Anderzijds zijn deze procedures eenvoudig te automatiseren en vele systemen die in gebruik zijn van de 

branche voorzien hierin. 

Het internationaal beleid is faciliterend richting internationaal georiënteerde ondernemers. Deze groep is 

groeiende en van grote importantie voor de economie in Deventer, maar zeker niet afhankelijk van gemeente-

lijk internationaal beleid. Het ondernemersklimaat kan hierdoor worden versterkt. 
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BEZOEKERS AAN DEVENTER 
Bezoekers komen en gaan. Als Deventer het niet goed doet, komen mensen niet weer. De indirect benadeel-

den zijn dan de ondernemers en (semi)-publieke instellingen die de activiteiten, diensten en voorzieningen aan 

bezoekers aanbieden. Detaillisten, horecaondernemers, culturele ondernemers en de overheid zullen dit  

immers als gevolg van afnemende bezoekersaantallen in hun portemonnee gaan voelen. Indirect kan dit werk-

gelegenheid kosten en daarmee wordt het een probleem van de bewoners. 

Bezoekers zullen zich kortstondig gedupeerd voelen als de beleving bij bezoek tegenvalt. Vervolgbezoek zal dan 

in Deventer waarschijnlijk uitblijven. 

Als cultureel, toeristisch en recreatief aanbod verschraald of door kostenverhoging fors duurder wordt, zullen 

bezoekersaantallen gaan teruglopen. Als de culturele output op peil blijft, zijn de gevolgen beperkt. 

De onderstaande maatregelen hebben beperkt negatief effect op de belevingswaarde van een bezoek van 

(activiteiten in) Deventer met als gevolg dat herhalingsbezoek achterwege blijft: 

 Onderhoudskwaliteitsniveus binnenstad van basis naar sober  

 Verlagen toezicht (formatie, vergunningen) 

 Terugbrengen ambulant jongerenwerk, beperking project zwerfjongeren, verminderen jeugd- en  
jongerenprojecten kan overlast doen toenemen voor bezoekers. 

 
Als beeldbepalende iconen, landmarks of andere boegbeelden negatief in het nieuws zijn, dan ontstaat er  

imagoschade dat op de langere termijn kan doorwerken. Daar is in het onderhavige pakket geen sprake van. 
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b. Op instellingen 
 
We hebben de voorstellen geanalyseerd op dwarsverbanden en cumulatie-effecten. Hierbij is gekeken welke 
organisaties en instellingen de consequenties van de voorstellen zullen ervaren. Hiertoe zijn alle voorstellen 
binnen alle zoekrichtingen geanalyseerd. In totaal zijn er 29 organisaties die de consequenties ervaren van 
twee of meer voorstellen dwars door de zoekrichtingen heen. 
 
Een maatregel die alle grotere instellingen (subsidie boven de 400.000 euro per jaar) zal treffen is SAM 138 
Wederkerigheid/SROI. In concreto betekent dit dat 5% van de subsidiesom (of de loonsom daarbinnen) wordt 
gekort op de subsidie en dat hiervoor in de plaats in natura arbeid geleverd kan worden door leerlingen en/of 
re-integratiekandidaten via de GUO. Deze maatregel treft in principe alle instellingen en is hierna niet steeds 
afzonderlijk genoemd. 
 
Rastergroep: 
 

Code zoekrichting omschrijving 

BES 54 
Zoekrichting 1: Efficiënte inzet 
maatschappelijk vastgoed Verlaging huisvestingskosten buurthuizen 

DVL 172 
Zoekrichting 1: Efficiënte inzet 
maatschappelijk vastgoed 

Minder gemeenschapsvoorzieningen, maar die wel beter exploitabel 
maken 

JEU 99-1 
Zoekrichting 1: Efficiënte inzet 
maatschappelijk vastgoed Gebouwen beter benutten qua tijd en mogelijkheden 

SAM 141 
Zoekrichting 1: Efficiënte inzet 
maatschappelijk vastgoed 

Aanboren aanvullende financiële bronnen voor financiering maatschap-
pelijke accommodaties 

SAM 142 
Zoekrichting 1: Efficiënte inzet 
maatschappelijk vastgoed Herbestemming activiteitencentra 

BES 37 

Zoekrichting 2: Participatie-
cluster 
WWB/WMO/WSW/Wajong De Rechtop beweging wordt beperkt. 

SAM 153 

Zoekrichting 2: Participatie-
cluster 
WWB/WMO/WSW/Wajong WMO loket omvormen tot meedenker in de buurt 

BES 49 
Zoekrichting 3: Bedrijfsvoering 
maatschappelijke instellingen Terugbrengen Raster buurtwerk 

BES 52 
Zoekrichting 3: Bedrijfsvoering 
maatschappelijke instellingen Minder subsidie voor ouderenadvies en begeleiding (Focus-Raster). 

BES 42 
Zoekrichting 6: Integraal jeugd- 
en onderwijsbeleid 

 Niet besteden van verhoogde rijksbijdrage vroeg- en voorschoolse edu-
catie (VVE) 

BES 44 
Zoekrichting 6: Integraal jeugd- 
en onderwijsbeleid Bezuinigen op lokale middelen t.b.v. aanpak voortijdig schoolverlaten 

BES 89 
Zoekrichting 6: Integraal jeugd- 
en onderwijsbeleid Beperken gemeentelijke bijdrage peuterspeelzaalwerk. 

BES 90 
Zoekrichting 6: Integraal jeugd- 
en onderwijsbeleid Terugbrengen ambulant jongerenwerk  

JEU 98 
Zoekrichting 6: Integraal jeugd- 
en onderwijsbeleid 

Stopzetten JOPS (jongeren ontmoetingsplekken),  ouderbijdrage ambu-
lant jongerenwerk, cq. terugbrengen er van 

 
De maatregelen hebben samengevat de volgende consequenties voor Raster 

 Vermindering van het aantal fte’s 

 Vermindering van taken 

 Andere werkwijze 

 Minder (exploitatielasten) gebouwen 

 Kansen om taken met elkaar te verbinden en zich te vernieuwen. 

 Het zoeken van nieuwe/andere samenwerkingspartners 

 Andere werkwijze. 
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Vrijwilligerscentrale Deventer (VCD): 
 

Code zoekrichting omschrijving 

BES 37 

Zoekrichting 2: Participatie-
cluster 
WWB/WMO/WSW/Wajong De Rechtop beweging wordt beperkt 

SAM 153 

Zoekrichting 2: Participatie-
cluster 
WWB/WMO/WSW/Wajong WMO loket omvormen tot meedenker in de buurt 

SAM 147 
Zoekrichting 5: Vrijwilligers-
werk en wederkerigheid Ontwikkelen van talenten van uitkeringsgerechtigden 

SAM 149 
Zoekrichting 5: Vrijwilligers-
werk en wederkerigheid 

Uitkeringsgerechtigden taken met een maatschappelijke meerwaarde 
laten verrichten 

 
De maatregelen hebben de volgende consequenties: 

 De VCD zal zich anders moeten organiseren 

 Minder geld, betekent minder activiteiten 

 De VCD kan te maken krijgen met een andere werkwijze 

 Kansen om een nog centralere rol te vervullen in Deventer als er goede aansluiting gevonden wordt bij de 
ontwikkeling omvormen WMO-loket tot een meedenker in de buurt. 

 
 
  
Deventer Sportbedrijf:  

Code zoekrichting omschrijving 

SAM 129.1 

Zoekrichting 3: Bedrijfsvoering 

maatschappelijke instellingen Bedrijfsvoering Sportbedrijf Deventer efficiënter en soberder 

BES 46 

Zoekrichting 4: Zwem en 

sportaccommodaties Afschaffen gemeentelijke bijdrage schoolzwemmen 

BES 69 

Zoekrichting 4: Zwem en 

sportaccommodaties Financiële taakstelling Sportbedrijf Deventer 

ECC 181 

Zoekrichting 4: Zwem en 

sportaccommodaties Sponsoring sportaccommodaties 

BES 45/47 

Zoekrichting 6 Jeugd en on-

derwijs Integreren Banjerproject in brede school 

 
De maatregelen hebben de volgende consequenties: 

 De exploitatielasten zullen over andere componenten verdeeld worden 

 Een andere, nog commerciëlere werkwijze 

 Vermindering van het aantal fte’s 

 Het zoeken van nieuwe/andere samenwerkingspartners (zoals bijvoorbeeld Sallcon). 
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Deventer groenbedrijf:  

Code zoekrichting omschrijving 

BES 12 
Zoekrichting 8: Bewoners sturen 
in de leefomgeving Beperken klein onderhoud openbare ruimte. 

BES 15 
Zoekrichting 8: Bewoners sturen 
in de leefomgeving Afschaffen wensenbudget openbare ruimte (groen). 

BES 17 
Zoekrichting 8: Bewoners sturen 
in de leefomgeving Beperken klein onderhoud groenbeheer. 

BES 18 
Zoekrichting 8: Bewoners sturen 
in de leefomgeving Bijstellen onderhoudskwaliteitsniveau van basis naar sober 

LEO 109 
Zoekrichting 8: Bewoners sturen 
in de leefomgeving Gladheidbestrijding organiseren i.s.m. agrarische ondernemers 

 
De maatregelen hebben de volgende consequenties: 

 Vermindering van het aantal fte’s 

 Andere taken voor het personeel 

 Geringere omzet 

 Door innovatie en efficiency alsmede door het betrekken van het DGB bij de aanleg van nieuwe projecten 
kan dit grotendeel gecompenseerd worden. 

 
Cambio: 
 

Code zoekrichting omschrijving 

SAM 134 

Zoekrichting 2: Participatie-
cluster 
WWB/WMO/WSW/Wajong Een gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie 

SAM 153 

Zoekrichting 2: Participatie-
cluster 
WWB/WMO/WSW/Wajong WMO loket omvormen tot meedenker in de buurt 

SAM 147 
Zoekrichting 5: Vrijwilligers-
werk en wederkerigheid Ontwikkelen van talenten van uitkeringsgerechtigden 

SAM 149 
Zoekrichting 5: Vrijwilligers-
werk en wederkerigheid 

Uitkeringsgerechtigden taken met een maatschappelijke meerwaarde 
laten verrichten 

BES 20 
Zoekrichting 8: Bewoners stu-
ren in de leefomgeving Bezuinigen op handmatig en mechanisch reinigen 

 
De maatregelen hebben de volgende consequenties: 

 Veranderende werkwijze 

 Minder fte’s 

 Minder en/of andere opdrachten 
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Sallcon: 
 

Code zoekrichting omschrijving 

SAM 134 

Zoekrichting 2: Participatie-
cluster 
WWB/WMO/WSW/Wajong Een gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie 

BES 17 
Zoekrichting 8: Bewoners stu-
ren in de leefomgeving Beperken klein onderhoud groenbeheer. 

BES 18 
Zoekrichting 8: Bewoners stu-
ren in de leefomgeving Bijstellen onderhoudskwaliteitsniveau van basis naar sober 

BES 31, BES 
71, RP 114 

Zoekrichting 9: Verdienen met 
milieu Niet uitvoeren afvalplan plus andere besparingsmogelijkheden 

 
De maatregelen hebben de volgende consequenties: 

 Veranderende werkwijze 

 Minder fte’s 

 Minder en/of andere opdrachten 

 Minder omzet 
 

Hierna volgen organisaties die geraakt worden door minder dan 4 voorstellen. Deze voorstellen zijn in  
beschrijvende zin geduid. 
 
Carinova zal door de voorstellen moeten komen tot een andere werkwijze  “realisatie van minder locaties CJG 
(bes 88)”) en zij kunnen te maken krijgen met een terugloop in het aantal cliënten (voorstel  “Korting op  
Algemeen Maatschappelijk Werk (SAM 150)”).  
  
Dan volgt er een grote groep onderwijsinstellingen en de Leeuwenkuil, die in feite allen door twee dezelfde 
maatregelen getroffen worden. Dit zijn de voorstellen “Verlagen bijdrage coördinatie brede scholen (BES 45)” 
en “Beperken gemeentelijke bijdrage combinatiefuncties (BES 47)”. Beide voorstellen zijn met elkaar verbon-
den. Voor de combinatiefuncties ontvangen wij een rijksvergoeding. Door de ombuiging van de ontwikkelsub-
sidie naar een lagere prestatiegerichte financiering wijkgerichte (brede) scholen wordt ernaar gestreefd de 
rijksvergoeding veilig te stellen. Dit betekent dat de aanvullende financiële middelen uit de reguliere begroting 
van scholen of door bijdrage van ouders moet komen, dan wel dat er gesneden moet worden in het aantal 
activiteiten. 
 
De bovenschoolse besturen OPOD en Qui Vadis worden naast bovenstaande maatregelen tevens getroffen 
door het voorstel “kleiner WVC Borgele (Jeu 99)”, waarbij er naar verwachting sprake zal zijn van veranderende 
samenwerkingsafspraken. Tot slot wordt het Etty Hillesum wordt nog geraakt door een derde voorstel, te  
weten “ bezuinigen op lokale middelen t.b.v. aanpak voortijdig schoolverlaten (BES 44)”, die minder middelen 
ontvangen voor preventie van voortijdig schoolverlaten. 
 
Vervolgens is er een groep organisaties die geraakt worden door het voorstel “stopzetten van de JOPS (jeu 98)” 
wat leidt tot minder activiteiten en het voorstel “terugbrengen van het ambulant jongerenwerk (bes 90)”. Dit 
voorstel leidt tot een verminderde inzet van fte’s. Het gaat hier om de organisaties KIJ/Pactum,  
Don Bosco, The Mall en Landstede Welzijn en Coach (alleen voorstel jeu 98) KIJ/Pactum merkt ook het 
voorstel “terugbrengen van het aantal opvangplaatsen in het zwerfjongerenproject (bes 91)” hetgeen leidt tot  
minder inzet van fte. Eenzelfde geldt voor Coach dat tevens door dit voorstel wordt geraakt. 
  
Tot slot zijn er de organisaties die getroffen worden door twee maatregelen, die voor iedere organisatie niet of 
slechts gedeeltelijk vergelijkbaar zijn. Andere gemeenten krijgen te maken met een andere werkwijze dan wel 
verminderde inzet van onze ambtenaren. Circulus hoeft door het voorstel “Gladheidbestrijding organiseren 
i.s.m. agrarische ondernemers (LEO 109)” minder personeel in te zetten. Daarnaast leidt het voorstel “niet 
uitvoeren van het afvalplan plus andere besparingsmogelijkheden (bes 31, bes 71 en rp 114) tot andere  
accenten bij Circulus en een aangepaste afvalplan 2009-2014 en Resultatenovereenkomst.  
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De Stads- en Athenaeum bibliotheek en de Stichting Openbare Bibliotheek worden beide geraakt door het 
voorstel om met elkaar actief te blijven zoeken naar synergievoorstellen (ECC 178). Als dit niet lukt, zal er  
sprake zijn van een taakstelling, welke onvermijdelijkerwijs zal leiden tot een aantasting van het  
prestatieniveau. Daarnaast worden beide organisaties nog door een andere maatregel getroffen. De Stads- en  
Athenaeum bibliotheek wordt daarnaast geraakt door het Voorstel directieoverleg culturele instellingen (DOC).  
 
Ook sportverenigingen krijgen te maken met kostenverhoging als gevolg van het voorstel “verhoging van de 
huurbijdrage sportvelden (bes 67)” en met een gewijzigde subsidieregeling “samenbrengen 3 subsidieregelin-
gen sport in één regeling en 25% bezuinigen (bes 68)” die wellicht bij enkele verenigingen een verschui-
ving/verandering van budget kan veroorzaken. 
 
Tot slot werkt de gemeente Deventer met een vast aannemer (huisaannemer). Met deze aannemer zijn voor 
een bepaalde periode contracten afgesloten. Door de maatregelen “afschaffen wensenbudget openbare ruim-
te (wegen) (bes 14)”en “Wijkbudgetten verkeersmaatregelen vervallen (bes 28)” leiden tot het openbreken van 
contracten. De aannemer zal geconfronteerd worden met minder omzet bij onze gemeente. 
 


