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1. Inleiding 
 
Deventer pakt het bezuinigen anders aan dan anders en anderen. Niet top-down, maar bottom-up. 
Niet met de kaasschaaf, maar door het maken van heldere keuzes, met het oog op kracht voor later. 
Niet met een gesloten set aan voorstellen, maar met een open vraagstelling. Dat is soms even wen-
nen. Zowel voor onze gesprekspartners als voor onszelf en de gemeentelijke organisatie. Maar het is 
ons vaste voornemen om deze ingezette lijn voort te zetten. Daarmee geven we inhoud aan de be-
stuursstijl die ons voor ogen staat: helder, transparant en in partnerschap met de samenleving. 
 
Daarmee wordt de uitdaging niet anders: er ligt een opgave om de komende jaren 15 miljoen euro te 
verdienen of bezuinigen. Daarvan is inmiddels 4 miljoen gevonden in de interne bedrijfsvoering binnen 
de gemeentelijke organisatie. Haast iedere dag bereiken ons berichten over nieuwe meevallers en 
tegenvallers. Maar per saldo blijft het benodigde volume te verdienen of te bezuinigen in deze orde 
van grootte. Het college schat in dat de dynamiek in de (financiële) verhoudingen tussen rijk en ge-
meente de komende jaren eerder toe dan af zal nemen. Er zal de komende jaren sprake zijn van 
voortdurend voortschrijdend inzicht als het gaat om de uitwerking van de bezuinigingen, de gevolgen 
van de overheveling van taken en nieuwe inzichten door de financiële crisis, zoals bijv. de ontwikke-
ling van het grondbedrijf. Daarom heeft het college besloten om halfjaarlijks de beleidsmaatregelen en 
beleidsvoornemens van de gemeente te toetsen aan de veranderende prioriteiten in het licht van de 
(strategische) doelstellingen van de beleidsagenda en de voorgenomen decentralisatie-, bezuiniging- 
en efficiencytaakstellingen vanuit het rijk en de medeoverheden (implementatie en anticyclisch ma-
ken). Het proces Kwestie van Kiezen wordt daarmee een structureel proces van herijking en herover-
weging. Niet alleen voor het opvangen van bezuinigingen maar ook voor het maken van (financiële) 
ruimte voor gewenst nieuw beleid. 
 
Om heldere afwegingen en keuzes te kunnen maken is een kader onontbeerlijk. Voor de raad is de 
begroting daartoe het geëigende middel. De raad heeft bij de behandeling van de programmabegro-
ting 2011 aangegeven nauw betrokken te willen zijn bij de herijking van de opzet en inhoud van de 
programmabegroting. Wij omarmen dit verzoek van harte. Eerder al hebben raad en college in het 
verlengde van de Toekomstvisie Deventer2030 en het coalitieakkoord Naar een nieuw evenwicht in 
Deventer opdracht gegeven tot het opstellen van een (middel-)lange termijn beleidsagenda. Wij be-
schouwen de beleidsagenda als een opmaat in de gewenste richting. Het concept van de beleids-
agenda ontvangt u als afzonderlijke bijlage bij deze tussenrapportage. In januari van 2011 verwachten 
wij hierover nader met de raad te kunnen spreken en het concept vast te kunnen stellen. 
 
Met Kwestie van Kiezen als structureel proces van heroverweging en een nieuwe opzet van de begro-
ting, gekoppeld aan de (middel-)lange termijn beleidsagenda beschikken raad en college in de nabije 
toekomst over instrumenten om helder en transparant te kunnen sturen, (her)overwegen en kiezen. 
En dat is hard nodig in deze turbulente tijden. 
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2. Doel van deze rapportage 

 
Deze tussenrapportage is geschreven in het kader van de opdracht zoals vastgelegd in het plan van 
aanpak Kwestie van kiezen (ref. nr. 397641). In een interactief proces met gemeenteraad en samen-
leving wordt gewerkt aan de verrijking van het pakket aan verdien- en bezuinigingsmogelijkheden (ref. 
nr. 32120) met overige mogelijkheden om te verdienen of bezuinigingen. Tevens worden bestaande 
en nieuwe mogelijkheden geduid op hun maatschappelijke effecten en mogelijke samenhang of sa-
menloop met omvang, aard en tempo van de rijksbezuinigingen (voor zover reeds bekend). De voor-
ziene effecten kunnen uiteindelijk in samenhang worden afgewogen en de hardheid en realiseerbaar-
heid van de mogelijkheden nader getoetst zodat de raad op voordracht van het college van B&W bij 
de voorjaarsnota 2011 met een afgewogen voorstel kan komen. 
 
Overeenkomstig het plan van aanpak is het proces ingericht in meerdere fasen. In de periode sep-
tember/oktober 2010 is een intensieve interactieve fase afgerond. Onder het motto “Deventer  
bezinnigt!/Een kwestie van kiezen” is het pakket aan verdien- en bezuinigingsmogelijkheden van 
maart 2010 verrijkt met overige mogelijkheden om te verdienen en te bezuinigen en is enig inzicht 
verkregen in de maatschappelijke effecten. Het resultaat van fase 2 is nu input voor fase 3: de fase 
van duiding van de beleidsmatige richting.  
 
Fase 3 is in het plan van aanpak als volgt omschreven: 
 
In fase 3 ligt er een pakket aan verdien- en bezuinigingsmogelijkheden, dat is verrijkt met overige mo-
gelijkheden en enig inzicht geeft in mogelijke maatschappelijke effecten. De raad zal gevraagd worden 
een globale beleidsmatige richting te geven per domein waar men de bezuinigingen wel of juist niet wil 
zoeken. Benadrukt wordt dat dit slechts richtingbepaling betreft. De feitelijke besluitvorming vindt 
plaats bij de voorjaarsnota 2011. 
 
Met deze rapportage beoogt het college het volgende: 
- Terugkoppeling over het verloop en de opbrengst van fase 2, (de meest interactieve fase in dit 

proces); 
- Nader informeren en inzicht geven over dwarsverbanden en enig inzicht geven over mogelijke 

cumulatie-effecten met rijksbezuinigingen en andere bezuinigingen; 
- Het gevoelen van de raad vernemen over het voorgenomen afwegingskader; 
- Het gevoelen van de raad vernemen over de voorgenomen zoekrichtingen. 
 
Vanwege ons voornemen om te komen tot een nieuwe en open stijl van besturen zoals verwoord in 
het collegeakkoord, kiezen wij in deze fase voor een open discussie met de raad. Het college komt 
niet met een gesloten voorstel, maar staat open voor suggesties en inbreng uit de raad. Het interac-
tieve karakter van dit proces komt hiermee ook tot uitdrukking in de relatie tussen college en raad. 
Zoals in het plan van aanpak al is verwoord, betreft dit slechts een eerste globale beleidsmatige rich-
tingbepaling per maatschappelijk domein waar wij de bezuinigingen wel of juist niet willen zoeken. De 
feitelijke besluitvorming vindt plaats bij de voorjaarsnota 2011. 
 
In bijlage 1 is verslag gedaan van fase 2, (de meest interactieve fase in dit proces). 
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3. Rijksbezuinigingen, dwarsverbanden en effecten 
 
In deze paragraaf informeren wij u over de directe en indirecte effecten van de voorgenomen bezuini-
gingen op rijksniveau en de uitkomsten van de discussie met de Deventer samenleving over de maat-
schappelijke effecten van bezuinigingen bij de gemeente en het Rijk. 
 

a. Rijksbezuinigingen 
 
De afgelopen maanden zijn er op verschillende momenten en langs verschillende wegen bezuini-
gingsmaatregelen richting de gemeenten gepubliceerd. Hoe allerlei beleidsvoornemens van het nieu-
we kabinet zullen doorwerken is nog onzeker. Het zal afhangen van de uitkomsten van het bestuurs-
akkoord tussen het Rijk en de VNG of de ontwikkelingen rond de algemene uitkering inderdaad rela-
tief zullen meevallen. Maar “het beeld van de specifieke uitkeringen en de decentralisatie van taken, 
hoewel nog niet helemaal helder, is aanzienlijk minder rooskleurig”, aldus de VNG in haar ledenbrief 
over het regeerakkoord.  
 
Wat opvalt, is het tempo waarmee het nieuwe kabinet de bezuinigingen wil realiseren. Gingen wij in 
maart 2010 nog uit van een termijn tussen nu en 2018, nu is die termijn teruggebracht tot 2015. Dit 
betekent dat er aanzienlijk minder tijd is om de benodigde maatregelen uit te voeren. 
 
Intern is een analyse gemaakt van de mogelijke doorwerking van het regeerakkoord op Deventer. 
Hierna staat een zeer voorlopig overzicht van de maatregelen waarvan wij veronderstellen dat deze 
direct doorwerken op onze gemeentelijke begroting:  
 

Maatregel Gevolgen 

Korting van € 1,2 miljard op gemeentefonds Het kunnen duiden van de gevolgen is vooral 
afhankelijk van de uitkomsten van het bestuurs-
akkoord tussen rijk en VNG. Na het bestuursak-
koord moeten we de balans opmaken of dit voor 
Deventer positief of negatief uitvalt. 

Verdwijnen van ISV/BLS-gelden Dit betekent dat in 2015 € 1,75 miljoen per jaar 
wegvalt. Dit treft onze inzet op herstructurering, 
leefbaarheid in de wijken, veiligheid en onderde-
len van de sociale agenda. 

Beperken BDU Verkeer en vervoer Er wordt een inventarisatie gemaakt van de op-
handen zijnde projecten waarin rekening was 
gehouden met een dergelijke subsidie en een 
voorstel voor herprioritering. 

Decentralisatie waterbeheer Er wordt nagegaan wat de effecten hiervan zijn 
voor de uitvoering van maatregelen in het kader 
van ruimte voor de rivier 

Decentralisatie jeugdzorg De taak zal worden overgeheveld van provincie 
naar gemeente na aftrek van een (efficien-
cy)korting. De korting is nog lastig te becijferen, 
maar ligt tussen de € 500.000 en € 1,8 miljoen. 

Overheveling functies dagbesteding en begelei-
ding van AWBZ naar WMO 

De taak zal worden overgeheveld na aftrek van 
een (efficiency)korting. De korting ligt rond de 
€ 840.000 per jaar. 

Beperken/samenvoegen Wajong, WSW en re-
integratiebudgetten 

Dit zal een grote impact hebben op het werk in 
het participatiecluster rond WWB/WMO/WSW. 
Specifieke bedragen zijn op dit moment nog las-
tig vast te stellen. 

Einde specifiek integratiebeleid: 
- afbouw inburgeringsbudgetten en invoering 
sociaal leenstelsel 
- Volwasseneducatie 

In de periode tot 2015 vermindert het budget 
voor inburgering van € 2,3 miljoen per jaar tot 
€ 0.  
Bij de volwasseneneducatie vindt een korting van 
€ 220.000 per jaar plaats. 

Wegvallen Montfransgelden Dit is een korting van € 350.000 tot € 700.000. 
De gelden worden momenteel vooral ingezet 
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Maatregel Gevolgen 

voor stadswachten. 

Loonontwikkeling publieke sector Het is nog onduidelijk in hoeverre de nullijn ook 
voor de lokale overheid zal gelden 

Vermindering aantal raadsleden Dit zal naar verwachting leiden tot een korting op 
de algemene uitkering naar rato 

Paspoorten 1 maal in de 10 jaar Er zijn nog onvoldoende details bekend om te 
bepalen hoe dit zal uitpakken. 

 
Dit overzicht heeft nog een zeer voorlopig karakter. 
 

Indirecte effecten. 
Naast de directe effecten verwachten wij dat maatregelen een indirecte doorwerking op onze gemeen-
tebegroting hebben. Het gaat hierbij om een groot aantal maatregelen. Zonder hier uitputtend te willen 
zijn, staan hierna een aantal genoemd: 
1. maatregelen die de natuur treffen en die doorwerken in het buitengebied van Salland en Natura 

2000 projecten in de regio Stedendriehoek; 
2. afschaffen van de Vogelaarheffing voor corporaties. Hierdoor krijgen de corporaties geen financië-

le middelen meer terug uit het Centraal Fonds Volkshuisvesting. Dit betekent dat corporaties in 
een Vogelaarwijk jaarlijks een financiële tegenvaller moeten opvangen. Dit heeft zijn doorwerking 
in beleid en in nieuw te maken afspraken met corporaties; 

3. scheiden van wonen en zorg. Dit betekent dat ook bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen 
reële huur gaan betalen. De verwachting is dat dit leidt tot meer verzoeken voor huurtoeslagen. 
Dit heeft zijn doorwerking op de ambtelijke organisatie en op het beschikbare budget; 

4. korten van de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. Dit zal naar verwachting gevol-
gen hebben voor instellingen die buitenschoolse opvang en kinderopvang verzorgen;  

5. schrappen van innovatiemiddelen en verminderen van impulsen op het gebied van onderne-
merschap. Dit heeft gevolgen voor het regionale innovatieprogramma Stedendriehoek Onder-
neemt en voor de lokale stimuleringsactiviteiten die in ontwikkeling zijn (innovatieagenda en star-
tersinfrastructuur);  

6. verhogen van het Btw-tarief op podiumkunst en kortingen op kunst- en cultuursubsidies. Dit raakt 
vooral culturele instellingen in de stad. Een hoger Btw-tarief (een stijging van 13%) beperkt de 
verdienmogelijkheden van de culturele instellingen doordat in de meeste gevallen de rek uit de ta-
rieven is. De kortingen op kunst- en cultuursubsidies kunnen op verschillende terreinen gevolgen 
hebben, zoals de korting op bijdragen uit het Fonds voor Cultuurparticipatie. Geld hieruit wordt 
onder andere besteed aan de cultuurmakelaar, het project Do-It! / New Arts (Burgerwees-
huis/Leeuwenkuil), Jeugdtheaterschool Theaterschip, erfgoed educatie en Mediawijsheid; 

7. kosten van andere overheidsorganen die doorberekend worden. Zo komt er een nationale politie 
met als gevolg een opschaling voor Deventer naar Overijssel-Gelderland Noord. Een voorbeeld 
van doorberekening van kosten zijn de veiligheidskosten voor vergunningplichtige commerciële 
evenementen. Door de maatregel wordt politie-inzet bij evenementen doorberekend op de organi-
satie van evenementen. Voor Deventer gaat het ongeveer om 9.000 tot 12.000 politie-uren op 
jaarbasis voor vergunningplichtige evenementen. Voor de regionale economie worden de regiona-
le ontwikkelingsmaatschappijen relevanter.  

 
 

b. Cumulatie en maatschappelijke effecten 
 
In de rapportage met verdien- en bezuinigingsmogelijkheden die het vorige college in maart 2010 aan 
de raad heeft aangeboden, staat al een paragraaf over enkele gevolgen en effecten van de bezuini-
gingen. In bijlage 4 komen we hier uitgebreid op terug. 
 
In fase 2 is een poging gedaan om de discussie over maatschappelijke effecten zo veel mogelijk 
vooraf te structureren, door aan te sluiten bij de beoogde maatschappelijke effecten (zie bijlage 5) en 
de meetbare doelstellingen (zie bijlage 6) zoals geformuleerd in de onlangs vastgestelde Programma-
begroting 2011. Tegen het eind van fase 2 bleek dat de deelnemers aan dit proces de maatschappe-
lijke effecten zeer uiteenlopend beoordeelden qua abstractieniveau en qua kwalificatie van het effect 
(voor- of nadelig). Geconstateerd moet worden dat het onvoldoende is gelukt om vanuit de deelne-
mers aan de werksessies en uit de respons via internet een eenduidig en zo objectief mogelijk beeld 
van de maatschappelijke effecten op te bouwen.  
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Bovendien bleken de beide potentieel structurerende elementen ontleend aan de programmabegro-
ting 2011 – de beoogde maatschappelijke effecten en de meetbare doelstellingen – (nog) niet goed 
hanteerbaar voor dit doel. Het hoge abstractieniveau van de beoogde maatschappelijke effecten (bij-
lage 5) biedt nog onvoldoende houvast voor een nadere concretisering van de maatschappelijke ef-
fecten van de aangedragen mogelijkheden. Voor de meetbare doelstellingen (bijlage 6) geldt dat deze 
de lading niet kunnen dekken: zij lijken in veel gevallen beperkt tot een zeer smalle verzameling van 
soms zeer tijdgebonden doelstellingen. Veel van de reguliere taken van de gemeente worden hierdoor 
niet afgedekt. Deze bevinding is relevant voor de verdere toekomstige doorontwikkeling van de begro-
ting als integraal stuur- en beleidsinstrument. 
 
Het bovenstaande is de reden dat in het overzicht in bijlage 9 is teruggevallen op de duiding van 
maatschappelijke effecten op de manier zoals dat ook is gebeurd bij de aanbieding van het oorspron-
kelijke pakket verdien- en bezuinigingsmogelijkheden in maart 2010. Daarbij is gebruikgemaakt van 
de volgende categorisering: 
 

i. Treft de burger, vooral in financiële zin door hogere eigen bijdrage, heffing of het wegvallen van 
financiële ondersteuning; 

ii. Verlaging voorzieningenniveau/dienstverleningsniveau, bijv. door het sluiten van voorzieningen of 
het beperken van het dienstbetoon in openingstijden of beschikbaarheid; 

iii. Treft het maatschappelijk middenveld, vooral in financiële zin door het verhogen van eigen bijdra-
gen of heffingen of het wegvallen van subsidies; 

iv. Gevolgen concurrentiekracht, Deventer wordt door deze maatregel minder aantrekkelijk voor be-
drijven of bezoekers; 

v. Gevolgen ruimtelijke kwaliteit, vooral van de openbare ruimte door een soberder onderhoud, toe-
zicht en handhaving; 

vi. Betrouwbaarheid overheid, in het bijzonder doordat eerder geformuleerde doelstellingen of resul-
taten ter discussie worden gesteld of gewekte verwachtingen niet (geheel) kunnen worden waar-
gemaakt; 

vii. Moeilijk uitvoerbaar/frictiekosten, deze zijn aan de orde bij mogelijkheden waarbij we afhankelijk 
zijn van de medewerking van derden of waar grote bedragen gemoeid zijn met het afbouwen van 
de taak of functie; 

viii. Nieuwe maatschappelijke kansen, deze zijn aan de orde bij (verdien)mogelijkheden waarbij de 
gemeente nieuwe mogelijkheden ziet om beleidsdoelstellingen te realiseren tegen lagere kosten, 
kostendekkend of zelfs hier inkomsten uit te kunnen genereren; 

ix. Gevolgen bovengemeentelijke samenwerking, deze zijn aan de orde bij mogelijkheden waarbij we 
samenwerken met (regio)gemeenten, provincie, rijk of andere bovengemeentelijke samenwer-
kingsverbanden. 

 
In de volgende fase 4 in het proces Kwestie van Kiezen wordt gewerkt aan een verdere aanscherping 
en concretisering. In deze fase zal het pakket aan verdien- en bezuinigingsmogelijkheden nader wor-
den geduid op zijn maatschappelijke effecten en de mogelijke samenhang met omvang, aard en tem-
po van de rijksbezuinigingen (voor zover dan al volledig bekend). De voorziene effecten kunnen dan in 
samenhang worden afgewogen en de hardheid en de realiseerbaarheid van de mogelijkheden kunnen 
nader worden getoetst.  
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4. Algemene financiële analyse  
 

Om te kunnen bepalen waar er binnen het gemeentelijke takenpakket te verdienen en/of te bezuinigen 
valt is enige duiding en analyse noodzakelijk van waar de ruimte potentieel aanwezig is. In deze para-
graaf presenteren wij u een financiële analyse vanuit dit perspectief op hoofdlijnen. 
 
Uitgaven: 
 
De totale uitgaven in de begroting 2011 bedragen € 267 mln. 
 

Soort kosten Bedrag (* € 1.000) 

 Personeelskosten 77.581 

 Kapitaallasten 23.834 

 Uitkeringen 63.143 

 Subsidies eigen beleid 10.884 

 Subsidies doorbetaald 27.145 

 Onderhoud en energie 7.970 

 Inhuur adviesdiensten 30.729 

 Overige leveringen en diensten 20.478 

 Overige kosten en inkomensoverdrachten 5.329 

Totaal 267.093 
(excl. mutaties in reserves en grondbedrijf aangezien die geen direct effect hebben op de exploitatie) 
 

 
 
Hierboven is de verdeling over de soorten kosten nogmaals weergeven maar nu in percentages (met 
toevoeging van de bedragen * € 1.000). Hieruit blijkt dat naast de personele component (29 %) de 
uitkeringen aan burgers een kwart van de begroting omvatten. Hier staan voor het grootste deel rijks-
vergoedingen tegenover (zie tabel hierna). Dit geldt ook voor de subsidies die voor een groot deel het 
doorsluizen van rijks- en provinciaal geld betreft.  

Personeelskosten; 
73.644; 28%

Kapitaallasten; 
23.828; 9%

Uitkeringen; 
63.134; 24%

Subsidies eigen 
beleid; 10.882; 4%

Subsidies 
doorbetaald; 
27.145; 10%

Onderhoud en 
energie; 7.958; 3%

Inhuur 
adviesdiensten; 

30.729; 12%

Overige leveringen 
en diensten; 20.454; 

8%

Overige kosten en  
inkomensoverdrach

ten; 5.230; 2%

Verdeling uitgaven begroting 2011: 
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Hierboven is een vergelijkbare analyse van de uitgaven in de begroting per domein aangegeven. Het 

grote aandeel van het domein Samenleven en meedoen betreffen de sociale uitkeringen en de WMO 

alsmede het grootste deel van de subsidies. 

In de bijlagen is een overzicht opgenomen van een specificatie van de programma’s per domein. Van 
de inkomsten in de begroting 2011 kan een vergelijkbaar overzicht worden gegeven. Het totaal van de 
inkomsten bedraagt exclusief grondbedrijf en onttrekkingen aan reserves € 263 mln.: 
 
 
  

Verdeling uitgaven 2011 per domein: 

Jeugd; 20.892; 8%
Ruimte en 

projecten; 48.780; 
18%

Dienstverlening en 
regelgeving; 18.359; 

7%

Economie en 
cultuur; 15.975; 6%

Leefomgeving; 
27.989; 10%

Bestuur en 
organisatie; 13.083; 

5%

Samenleven en 
meedoen; 117.926; 

44%

Onvoorzien; 4.082; 
2%
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Inkomsten: 
 
Inkomsten in de begroting 2011: 
 

Soort kosten Bedrag (* € 1.000) 

Rijksvergoeding 77.719 

 Bijdragen provincie, andere gemeenten en overheden 4.074 

 Gemeentefonds 105.021 

 OZB 18.734 

 Rioolrecht en afvalstoffenheffing 18.962 

 Overige belastingen 286 

 Overige inkomsten 4.732 

 Overhead 14.989 

 Rente en dividend 6.441 

 Huur en pacht 3.296 

 Heffingen en leges 8.809 

Totaal 263.063 

 
 

 

 
 
Hierboven is de verdeling over de soorten inkomsten nogmaals weergeven maar nu in percentages 
(met toevoeging van de bedragen * € 1.000). 
 
Hieruit blijkt dat het gemeentefonds de overgrote inkomstenpost van de gemeente is (42 %), gevolgd 
door rijks- en provinciale uitkeringen (33 %). Deze laatste inkomstenpost staat met name tegenover 
de uitgavenpost uitkeringen. 
 
 
 

Rijksvergoeding; 
77.719; 31%

Bijdragen provincie, 
andere gemeenten 

en overheden; 
4.074; 2%

Gemeentefonds; 
105.021; 42%

OZB; 18.734; 8%

Rioolrecht en 
afvalstoffenheffing; 

18.962; 8%

Overige 
belastingen; 286; 0%

Overige inkomsten; 
4.732; 2%

Rente en dividend; 
6.441; 3%

Huur en pacht; 
3.296; 1%

Heffingen en leges; 
8.809; 3%

Verdeling inkomsten begroting 2011: 
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De overige inkomsten betreffen de belastingen, heffingen en overige inkomsten. De inkomsten van de 
gemeente betreffen voor de helft OZB en gemeentefonds. Voorts uiteraard de rijks- en provinciale 
vergoedingen van het domein Samenleven en Meedoen. De overige inkomsten spreken voor zich. In 
de bijlagen is een overzicht opgenomen van een specificatie van de programma’s per domein. 
 
  

Belastingen en 
gemeentefonds; 

123.989; 47%

Bestuur en 
organisatie; 9.855; 

4%

Dienstverlening en 
regelgeving; 4.578; 

2%Economie en 
cultuur; 2.619; 1%

Jeugd; 2.435; 1%

Leefomgeving; 
8.909; 3%

Onvoorzien; 4.038; 
2%

Ruimte en 
projecten; 32.965; 

12%

Samenleven en 
meedoen; 73.675; 

28%

Verdeling inkomsten per domein: 
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Beïnvloedbaar deel: 
 
Als de inkomsten en uitgaven tegenover elkaar worden gezet, resteert een beïnvloedbaar deel. Van 
de totale begroting van € 270 mln. is ruim de helft (€ 150 mln.) beïnvloedbaar. Het overige deel betreft 
de uitkeringen en regelingen waar de gemeente doorgeefluik naar andere organisaties is. Het beïn-
vloedbare deel kan als volgt worden gespecificeerd en in onderstaand diagram zichtbaar worden ge-
maakt: 
 
Beïnvloedbare deel: 
 

Domein                  Bedrag (x € 1.000) 

Bestuur en organisatie 8.182 

Dienstverlening en regelgeving 14.029 

Economie en cultuur 14.479 

Jeugd 17.671 

Leefomgeving 21.902 

Onvoorzien 13.639 

Ruimte en projecten 15.984 

Samenleven en meedoen 43.749 

Totaal 149.749 

 
Verdeling beïnvloedbaar per domein: 
 

 
 
In grote lijnen betreft het beïnvloedbare deel: 

 het gemeentelijk apparaat inclusief overhead 

 onderhoud openbare ruimte 

 gemeentelijke subsidies en bijdragen 

 bijdragen aan organisaties die gefinancierd worden met rijks en provinciaal geld, waar boven 
die subsidies gemeentelijke bijdragen verstrekt worden. 

  

Bestuur en 
organisatie

5%
Dienstverlening en 

regelgeving
9%

Economie en cultuur
10%

Jeugd
12%

Leefomgeving
15%

Onvoorzien
9%

Ruimte en projecten
11%

Samenleven en 
meedoen

29%
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5. Afwegingskader 
 
In deze paragraaf geven wij de raad en de samenleving inzicht in de manier waarop en op basis 
waarvan het college wil komen tot een eerste globale beleidsmatige richting per domein waar wij de 
bezuinigingen wel of juist niet willen zoeken: de zoekrichtingen. Op basis van deze zoekrichtingen 
zullen we in het voorjaar van 2011 tot een selectie komen uit het totaal aan verdien- en bezuinigings-
mogelijkheden om een pakket aan concrete verdien- en bezuinigingsvoorstellen samen te stellen. 
 
In maart 2010 zijn u 95 verdien- en bezuinigingsmogelijkheden aangereikt in het beleidsspoor van 
Kwestie van Kiezen. Hiervan zijn er enkelen, zoals bijvoorbeeld het terugbrengen van het aantal wet-
houders, reeds ingeboekt. De inbreng uit de samenleving heeft in fase 2 – na indikking en ontdubbe-
len van de suggesties – geleid tot nog eens ruim 80 nieuwe mogelijkheden om te verdienen of te be-
zuinigen. De maximale potentiële verdien- of bezuinigingscapaciteit van de in totaal 177 mogelijkhe-
den tezamen is bijna € 39 miljoen. Niet alle mogelijkheden hoeven dus uitgewerkt te worden tot con-
crete voorstellen. Om te komen tot een nadere sortering en selectie van de mogelijkheden is voorzien 
in de volgende stappen: 
 

 
 
Om in de voorjaarsnota 2011 een zorgvuldig afgewogen pakket aan verdien- en bezuinigingsvoorstel-
len te kunnen presenteren zal in fase 3 een globale beleidsmatige richting gegeven moeten worden 
waar men de bezuinigingen wel of juist niet wil zoeken. Wij willen dit doen op basis van het afwe-
gingskader in deze paragraaf.  
 
Door in eerste instantie zoekrichtingen te formuleren, waaraan een bandbreedte gekoppeld wordt van 
het bedrag dat deze zoekrichting potentieel zou moeten kunnen opleveren, blijft de duiding nog glo-
baal van karakter. Aan elke zoekrichting zijn concrete verdien- en bezuigingsmogelijkheden gekop-
peld. Het potentiële volume dat deze mogelijkheden representeren is veel groter, meestal een veel-
voud van het volume dat binnen de zoekrichting gevonden moet worden.  
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Minder concreet uitgewerkte, maar soms ook minder conventionele mogelijkheden worden onder een 
zoekrichting gecombineerd met onderdelen uit het pakket aan verdien- en bezuinigingsmogelijkheden 
dat al bestaat. Daarmee is het behalen van het gewenste volume tot op zekere hoogte verzekerd. 
 

Categorie Maximaal volume 

Opgenomen in verschillende zoekrichtingen (bovengrens) € 32.924.000 

Resterende mogelijkheden (bovengrens) € 5.772.000 

Totaal volume (bovengrens) € 38.696.000 

 
Naast de in de zoekrichtingen opgenomen mogelijkheden, zijn er nog een flink aantal meer individuele 
resterende mogelijkheden. Die kunnen nog nadrukkelijk deel uit maken van de afweging in de volgen-
de fase. De zoekrichtingen zijn bedoeld om te komen tot de in deze fase gewenste globale beleidsma-
tige richting per domein waar men de bezuinigingen wel of juist niet wil zoeken. 
 
In de volgende paragraaf worden de zoekrichtingen beschreven. In bijlage 7 treft u een nadere uitwer-
king en een weergave van de er in opgenomen verdien- en bezuinigingsmogelijkheden. In bijlage 8 
vindt u een overzicht van de resterende mogelijkheden.  
Het college houdt bij zijn afweging welke verdien- en bezuinigingsmogelijkheden er zijn rekening met: 

 inbreng uit de samenleving; 

 maatschappelijke effecten (incl. cumulatie-effecten); 

 coalitieakkoord en concept-(middel)langetermijnbeleidsagenda; 

 financiële beleidskeuzen. 
 
a. Inbreng uit de samenleving; 
Dit proces van verdienen en bezuinigen is zeer bewust interactief opgezet. De inbreng uit de samen-
leving moet dus betrokken worden in het afwegingskader. Het college onderscheidt daarin verschil-
lende bronnen: 
- De opbrengst van het proces Deventer bezinnigt!/ Kwestie van Kiezen van fase 2 is al zeer na-

drukkelijk betrokken in onze afweging voor mogelijke zoekrichtingen en alternatieven. Dat geldt 
ook voor het verdere vervolg. 

- In fase 4 zullen wij met betrokken bedrijven en instellingen nader overleg voeren over de manier 
waarop zij een bijdrage kunnen leveren aan de verdien- en bezuinigingsopgave. Als het college 
het nodig vindt, worden mogelijkheden met betrokken bedrijven en instellingen nogmaals bespro-
ken op daadwerkelijke uitvoerbaarheid. Dit mondt bij voorkeur uit in een pakket waarover binnen 
de samenleving/het maatschappelijk middenveld een zo groot mogelijke overeenstemming  
bestaat. Mogelijkheden binnen de gestelde randvoorwaarden en rekening houdend met het  
budgetrecht van de raad worden beschouwd als een advies aan college en raad (niveau participa-
tieladder: adviseren). 

- In fase 6 zal gezien het intensieve interactieve voortraject een beperkte inspraakprocedure  
worden ingericht. Hierbij worden alleen die instellingen of betrokkenen gehoord die ook formeel 
gerechtigd zijn in te spreken vanwege een verordening of subsidievoorwaarden. 

 
Kort samengevat: min of meer eenduidige inbreng uit de samenleving is richtinggevend. Daarvan 
wordt alleen beargumenteerd afgeweken. 
 
b. Maatschappelijke effecten (incl. cumulatie-effecten); 
De duiding van maatschappelijke effecten zal in fase 4 nog nader worden aangescherpt. Voor nu is 
volstaan met het duiden van de maatschappelijke effecten op de manier waarop dat in maart 2010 is 
gedaan. De duiding van de effecten zal de komende maanden nog een extra lading krijgen als de 
directe en indirecte gevolgen van de maatregelen die voortvloeien uit het regeerakkoord duidelijker 
worden. Daarbij zal extra gelet worden op het effect van stapeling van bezuinigingen van verschillen-
de herkomst binnen één domein, groep of activiteit (cumulatie-effect). De maatschappelijke effecten 
zullen zwaar wegen bij de keuze voor de bezuinigingsvoorstellen. Wij zullen ook proberen lastenver-
zwaringen voor de burger te voorkomen.  
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De nu voorliggende mogelijkheden oplopend tot in totaal € 39 miljoen leveren het volgende beeld op, 
uitgedrukt in euro's per effect (NB sommige mogelijkheden scoren op meer dan één effect): 

 
 
c. Coalitieakkoord en concept (middel-)langetermijn beleidsagenda; 
Onze keuzes voor zoekrichtingen voor verdien- of bezuinigingsvoorstellen zal nadrukkelijk gerelateerd 
worden aan onze eigen beleidsmatige uitgangspunten en prioriteiten zoals verwoord in het coalitieak-
koord en de concept (middel)langetermijnbeleidsagenda (zie bijlage 10). Het is ons voornemen om de 
beleidsagenda in januari 2011 met de raad verder inhoudelijk te bespreken en vast te stellen. Qua 
collegeakkoord zijn onze belangrijkste speerpunten dat:  

 meer inwoners meedoen in de samenleving; 

 onze leefomgeving duurzamer wordt ingericht en gebruikt; 

 Deventer attractief is voor het binden van jeugd, kenniswerkers en creatievelingen.  
 
Hiermee willen we bereiken dat onze economische motor kan blijven draaien en waar nodig kan wor-
den vernieuwd. Wij blijven onverminderd actief om als eerste overheid onze dienstverlening te verbe-
teren, ook in tijden dat we over minder investeringsmiddelen beschikken. Deze speerpunten zijn ver-
taald in de concept- (middel)lange termijn beleidsagenda. In bijlage 11 is te zien hoe de onderdelen uit 
het totale pakket aan verdien- en bezuinigingsmogelijkheden positief, neutraal of negatief scoren ten 
opzichte van de beleidsagenda. Het college laat zich bij haar selectie van zoekrichtingen en uiteinde-
lijk te realiseren bezuinigingen in belangrijke mate leiden door dit inhoudelijke kompas. 
 
d. Financiële beleidskeuzen; 
Nu de financiële ruimte de komende jaren beperkter wordt, willen we bij onze beleidskeuzen selectief 
zijn: scherp kiezen tussen onvermijdelijk en minder noodzakelijk. Hierbij willen we evenwichtig verso-
beren, maar wel de gemeente duurzaam versterken. Het college staat voor heldere keuzes: kracht 
voor later. Dit betekent dat sommige terreinen zo veel mogelijk worden ontzien of soms zo mogelijk 
worden geïntensiveerd, terwijl andere terreinen financieel een bijdrage moeten leveren aan de bezui-
nigingsopgave. De kaasschaaf blijft achterwege.  
 
e. Trap op/trap af inzake specifieke uitkeringen; 
Het Rijk confronteert Deventer met forse bezuinigingen. Een meer definitieve inschatting volgt na 
vaststelling van het bestuursakkoord tussen het Rijk en de VNG. Maar ook daarna zal de financiële 
dynamiek onverminderd doorgaan. We zullen moeten werken met voortschrijdend inzicht. De financië-
le spankracht van Deventer reikt niet zover dat wij de bezuinigingen op specifieke uitkeringen zelfs 
maar kunnen proberen te compenseren met eigen of vrij inzetbare middelen. Daarvoor zijn de aansla-
gen te heftig. Daarom kiezen wij voor een duidelijke compartimentering per specifieke uitkering in 
onze begroting en in de bezuinigingsopgave. Daarbij volgen onze gemeentelijke uitgaven per compar-
timent het niveau dat ons via het Rijk wordt geboden. De bezuinigingen in Deventer gaan trap-op-trap-
af naar rato van de bezuinigingen van het rijk. Efficiencykortingen en rechtstreekse kortingen moeten 
worden opgevangen binnen het domein waar ze betrekking op hebben. (Deels) compenserende maat-
regelen moeten steeds worden afgewogen in het kader van nieuw beleid. 
 
Nieuw beleid moet in een krimpende begroting flink tegen de stroom oproeien. Toch zou het niet goed 
zijn als er helemaal geen financiële ruimte zou bestaan om bestaande of nieuwe ambities te  
realiseren. In het collegeprogramma is aangegeven dat nieuw beleid altijd van een adequate dekking 
moet worden voorzien of van voorstellen voor het schrappen van ander beleid.  
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Gezien het financiële meerjarenperspectief is er de komende jaren geen zicht op structurele uitzetting 
van de gemeentebegroting. Dat zou betekenen dat we vernieuwing vrijwel op slot zetten en dat be-
leidsontwikkeling slechts zeer moeizaam tot stand kan komen. Dat is geen wenselijke situatie. 
 
Daarom is binnen het volume van € 15 miljoen dat bezuinigd moet worden, € 2 miljoen opgenomen 
als afweegbare ruimte voor het structureel maken van incidentele voorstellen (zie blz. 174 begroting 
2011), nieuwe beleidsintensiveringen en/of reservevoorstellen. het gebruik van deze ruimte zal aan u 
worden voorgelegd bij de voorjaarsnota 2011. Wij overwegen om jaarlijks een nader te bepalen volu-
me vrij te maken voor beleidsintensiveringen. Halfjaarlijks zullen wij de beleidsmaatregelen en be-
leidsvoornemens van de gemeente toetsen aan de evoluerende prioriteiten in het licht van de (strate-
gische) doelstellingen van de beleidsagenda en de voorgenomen decentralisatie-, bezuiniging- en 
efficiencytaakstellingen vanuit het Rijk en de medeoverheden (implementatie en anticyclisch maken). 
 
Ten slotte: het te verdienen en bezuinigen volume per 2015 willen wij handhaven op € 15 miljoen. Bij 
de behandeling van de begroting 2011 is hiervan al voor € 4 miljoen aan bezuinigingen op de ge-
meentelijke bedrijfsvoering opgenomen. 
 
Samenvattend ziet ons afwegingskader er als volgt uit: 
 

inbreng uit de 
samenleving 

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

maatschappelijke 
effecten (incl. 
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 be-
zuinigingen (cumulatie-effecten). 

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

Het coalitieakkoord en de beleidsagenda zijn richtinggevend in onze keuzes. 

financiële be-
leidskeuzen 

Heldere keuzes en kracht voor later. Geen kaasschaafmethode; 

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. 

  
De randvoorwaarden zijn wat ons betreft: 
- structureel ruimte maken voor nieuw beleid en het halfjaarlijks toetsen van beleidsmaatregelen en 

beleidsvoornemens aan evoluerende prioriteiten zoals vastgelegd in de beleidsagenda; 
- het totaal te bezuinigen volume per 2015 handhaven op € 15 miljoen minus € 4 miljoen interne 

bedrijfsvoering is € 11 miljoen. 
- de te verdienen of bezuinigen volumes hebben louter betrekking op taken die de gemeente nu 

reeds uitvoert; efficiencykortingen op nog over te hevelen taken van rijk en/of provincie naar ge-
meente volgen in principe het beginsel trap op/trap af en dienen dus binnen het betreffende do-
mein te worden opgevangen (betreft te verwachten kortingen op overheveling taken AWBZ, 
overheveling Jeugdzorg e.d.) 

 
Bij de toepassing van het afwegingskader is als eerste een inschatting gemaakt van de volumes aan 
kortingen op de specifieke uitkeringen. Dit is met name sturend geweest in het te realiseren volume te 
verdienen/bezuinigen in het domein Samenleven en meedoen waar het grootste volume aan specifie-
ke uitkeringen aanwezig is. Vervolgens is zoveel als mogelijk gezocht in de richting van verdie-
nen/bezuinigen waarbij de effecten richting de samenleving zoveel als mogelijk worden ontzien. Over-
eenkomstig het plan van aanpak zijn hier vooral de mogelijkheden betrokken die de bedrijfsvoering 
van maatschappelijke instellingen betreffen in de breedste zin van dat begrip. Tenslotte zijn enkele 
zoekrichtingen geformuleerd in domeinen die de samenleving toch zullen raken, maar waarbij de prio-
riteiten die wij in het coalitieakkoord en de beleidsagenda hebben geformuleerd zoveel mogelijk zijn 
ontzien. Bij de verdere uitwerking van de zoekrichtingen zullen de suggesties zoals ontvangen uit de 
samenleving zoveel als mogelijk worden benut om tot uiteindelijke verdien- en bezuinigingsvoorstellen 
te komen.  
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6. Voorgenomen zoekrichtingen  
 

Op basis van het hiervoor beschreven afwegingskader is het college gekomen tot nader uit te werken 
zoekrichtingen, een hoeveelheid nog resterende mogelijkheden en een aantal mogelijkheden waarvan 
wij verdere uitwerking in dit stadium op basis van het afwegingskader niet opportuun achten. In deze 
paragraaf zullen wij de zoekrichtingen samenvattend aan u presenteren. Voor een uitgebreide onder-
bouwing verwijzen wij u naar bijlage 7. Mocht het totaal van de zoekrichtingen minder opleveren dan 
de minimaal benodigde € 11 miljoen euro, dan zal het college tussentijds bijsturen en nieuwe zoek-
richtingen aanduiden of terugvallen op andere onderdelen uit het onderliggende pakket. 
Hierna komen de volgende domeinen met per domein een aantal zoekrichtingen aan bod: 

 Samenleven en meedoen; 

 Jeugd en onderwijs;  

 Dienstverlening en regelgeving; 

 Leefomgeving; 

 Ruimte en projecten; 

 Economie en cultuur; 

 Bestuur, strategie, organisatie en financieel beleid. 
 
 

a. 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 te compenseren, omdat ze te massief zijn. Met 
het trap-op-trap-af principe volgen wij het rijksbeleid. 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 efficiënter maken van de uitvoeringsorgani-
saties. Aan een drastische versobering van het voorzieningenpakket ontkomen we op termijn echter 
niet. 
 
In het domein Samenleven en Meedoen, onderscheiden we 5 zoekrichtingen die in totaal € 6,7 miljoen 
aan verdien- en bezuinigingsvolume moet opleveren. Dit domein wordt relatief zwaar getroffen door 
de rijksbezuinigingen. Bovendien ligt hier voor een belangrijk deel ook reeds bestaande problematiek. 
In de werkconferentie WWB/WMO is deze recentelijk voor de raad meer inzichtelijke gemaakt. Het 
afwegingskader trap op/trap af is leidend in onze keuze om hier een forse opgave te formuleren. 
 

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, 
multifunctionele inrichting en multifunctioneel gebruik zijn bestaande accommodaties breder inzetbaar. 
Dit betekent 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 
medegebruik van gemeentelijke en particuliere maatschappelijke accommodaties in combinatie met 
het creëren van schaarste. 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 

€ 500.000 € 581.000 € 1.531.000 
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Zoekrichting 2: Participatiecluster (WWB/WMO/WIA/Wajong/WSW);  
Gedurende de werksessies is van meerdere kanten de suggestie gedaan om een sociaal-
maatschappelijk basisniveau 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 doorwerkingseffecten van verschillende kortingen op deze voorzieningen 
zo goed mogelijk kunnen worden opgevangen binnen het huidige financiële kader en de huidige  
financiële reserves. Waar we reden zien om bij te plussen, zullen we deze maatregelen betrekken in 
de afweging voor nieuw beleid. Op langere termijn zullen ook regelingen als de WIA-Wajong en ande-
re hieraan worden toegevoegd. De bezuinigingen kunnen binnen dit compartiment ook deels opge-
vangen worden door het samenvoegen van de bijbehorende uitvoeringsorganisaties en het efficiënter 
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 kun-
nen/moeten opvangen (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 mogelijkheden voor besparing of wijziging van het bestaande beleid. 

 

Gewenst volume Ondergrens mogelijkheden Bovengrens mogelijkheden 

€ 5.000.000 € 1.411.000 € 3.074.000 

 
 

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 
informatievoorziening, uitvoeren van beheersactiviteiten en dergelijke. De som van alle samenstellen-
de 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 

 
 

Zoekrichting 4: Zwembaden en sportaccommodaties; 
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 stellen voor 
deze mogelijkheid te onderzoeken gecombineerd 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 

 

Zoekrichting 5: Vrijwilligerswerk en wederkerigheidsbeginsel; 
Er zijn verschillende suggesties gedaan om bij de verstrekking van een subsidie of een uitkering ook 
een wederdienst te vragen. Zowel voor individuen als voor groepen. Deze activiteiten zijn voor een 
deel op geld waardeerbaar 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.  
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In de bijeenkomsten met de samenleving zijn hiervoor meerdere suggesties gedaan. Het omzetten 
van uitkeringen en subsidies in nieuw werk levert gesubsidieerde banen op en geen bezuiniging. 
Hierbij moet worden onderzocht wat dit voor de bestaande werkgelegenheid betekent. Wederkerig-
heid 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 

 
 

b. Domein 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 het CJG 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 opvangen van de toekomstige efficiencykortingen van het rijk geldt ook hier vooralsnog het 
trap-op-trap-af principe. Voor nu zoeken we binnen dit domein een volume van € 500.000. De zoek-
opdracht zal breed ingestoken worden met het oog op de toekomstige ontwikkelingen. 
 

Gewenst volume Ondergrens mogelijkheden Bovengrens mogelijkheden 

€ 500.000 € 180.000 € 3.240.00 

 
 

c. Domein Dienstverlening en regelgeving 
De gemeente heeft de afgelopen jaren zwaar ingezet op het verhogen van de kwaliteit van de publie-
ke dienstverlening. Die willen wij in dit stadium zo veel mogelijk ontzien. Daarover spreekt het college-
programma zich duidelijk uit. We zien wel mogelijkheden in het verder dereguleren en beperken van 
het toezicht.  
 
 

Zoekrichting 7: Deregulering en beperken toezicht;  
Door het efficiënter inrichten van het proces van vergunningverlening, het reduceren van het aantal 
niet verplichte vergunningen en het verminderen van het toezicht (vooral) op de niet verplichte ver-
gunningen is een volume te realiseren van € 250.000 per jaar. 
 

Gewenst volume Ondergrens mogelijkheden Bovengrens mogelijkheden 

€ 250.000 € 240.000 € 495.000 

 
 

d. Domein Leefomgeving 
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 ruim-
te. 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. 
 
 

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.  
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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 ge-
bracht. De vraag van toezicht op de uitvoering, maar ook wat te doen als de gewenste mate van vrij-
willigheid niet wordt gerealiseerd horen daarbij. Daarom zal scherp onderscheid gemaakt worden tus-
sen zelfwerkzaamheid en zelfbestuur door burgers in de wijken. 
 

Gewenst volume Ondergrens mogelijkheden Bovengrens mogelijkheden 

€ 1.000.000 € 820.000 € 2.141.000 

 
 

e. Domein Ruimte en projecten 
Een bescheiden lastenverzwaring die inspeelt op een nadrukkelijk gevoeld knelpunt in wijken en buur-
ten, ook buiten het centrum, is voor het college aanvaardbaar. Door deze zoekrichting te koppelen 
aan het thema duurzaamheid draagt hij bij aan het realiseren van doelstellingen uit ons collegepro-
gramma en de beleidsagenda. Daarnaast bezit het thema duurzaamheid een groot verdienpotentieel 
dat we hier ten gunste brengen van de gemeentefinanciën. 
 
 

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 

 
 

Zoekrichting 10: Parkeren in de openbare ruimte; 
De auto neemt steeds meer plek in binnen de openbare ruimte. Het toenemende bezit van een twee-
de auto leidt in wijken en buurten tot verhoogde druk op de parkeergelegenheid en overvolle straten. 
Het meer dan kostendekkend maken van bestaande voorzieningen en het verdienpotentieel elders in 
de gemeente zijn voor ons primaire mogelijkheden in dit zoekgebied. Er zal bij de uitwerking van deze 
zoekrichting nadrukkelijk rekening worden gehouden met het proces en de uitkomsten van het bereik-
baarheidsconclaaf. Het volume dat hiermee gerealiseerd kan worden is  
€ 500.000 per jaar. 
 

Gewenst volume Ondergrens mogelijkheden Bovengrens mogelijkheden 

€ 500.000 € 1.296.000 € 2.546.000 

 
 

f. Economie en cultuur 
Het college wil proberen het culturele aanbod in Deventer te behouden, te versterken en als het kan 
uit te breiden. De uitkomsten van de werksessies hebben ons overtuigd van de mogelijke haalbaar-
heid van een aantal zoekrichtingen die het huidige aanbod ongemoeid laten en toch een substantiële 
bijdrage leveren aan de bezuinigingsdoelstelling. In de economische sfeer zijn de mogelijkheden meer 
bescheiden. De beschikbare middelen willen we de komende jaren inzetten voor gerichte economi-
sche stimulering: belangrijk om straks sterker uit de crisis tevoorschijn te komen. 
 
 

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

 
 

Zoekrichting 12: Fonds cultuur en economie; 
Door het herintroduceren van toeristenbelasting en met gebruikmaking van een aantal andere sugges-
ties 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 bezuinigingsmaatregel 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 

 
 

Zoekrichting 13: Samenvoeging Deventer bibliotheken; 
Nu nieuwe huisvesting wordt voorbereid voor de openbare bibliotheek, los van de mogelijke realisatie 
van de bestuurlijke/ambtelijke huisvesting, is dit een uitgelezen moment om de front-Office en een 
aantal generieke diensten van de openbare bibliotheek en de Stads- en Atheneumbibliotheek/ Stads-
archief samen te voegen onder één dak en één management. Wij zoeken in dit samengaan een volu-
me van € 200.000 per jaar. 
 

Gewenst volume Ondergrens mogelijkheden Bovengrens mogelijkheden 

€ 200.000 € 150.000 € 600.000 

 
 

g. Bestuur, strategie, organisatie en financieel beleid 
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 bedrijfsvoe-
ring. Toch zien wij nog enkele zoekrichtingen die substantieel kunnen bijdragen aan de bezuinigings-
opgave. 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. 
 
 

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 investe-
ringen 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 onder-
zoek 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 
onverantwoorde risico’s komen. Door een selectieve en uiteraard behoedzame inzet van een deel van 
ons vermogen kan een extra rendement gegenereerd worden van € 500.000 per jaar. 
 

Gewenst volume Ondergrens mogelijkheden Bovengrens mogelijkheden 

€ 500.000 € 650.000 € 3.500.000 
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Zoekrichting 15: Versoberen raadsfaciliteiten; 
De gemeente zal op tal van terreinen een stapje terug moeten doen. Ook de raad zal gevraagd wor-
den om de raadsfaciliteiten kritisch te beschouwen op hun nut en/of noodzakelijkheid. Daarvoor zijn 
verschillende suggesties in het onderliggende pakket opgenomen. Het college zal de raad verzoeken 
om invulling te geven aan een nader door de raad te bepalen volume per jaar. 
 

Gewenst volume Ondergrens mogelijkheden Bovengrens mogelijkheden 

€ 0 € 0 € 50.000 
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Samenvatting zoekrichtingen: 
 

Zoekrichting Gezocht volume 

1 Efficiëntere inzet maatschappelijk vastgoed 500.000 

2 Participatiecluster WWB/WMO/enz. 5.000.000 

3 Bedrijfsvoering maatschappelijke instellingen 500.000 

4 Zwembaden en sportaccommodaties 200.000 

5 Vrijwilligerswerk en wederkerigheidsbeginsel 500.000 

6 Integraal jeugdbeleid en –uitvoering 500.000 

7 Deregulering en beperken toezicht 250.000 

8 Bewoners sturen in de leefomgeving 1.000.000 

9 Verdienen met milieu 500.000 

10 Parkeren in de openbare ruimte 500.000 

11 Culturele instellingen 600.000 

12 Fonds cultuur en economie 200.000 

13 Samenvoegen Deventer bibliotheken 200.000 

14 Meer rendement op vermogen 500.000 

15 Versoberen raadsfaciliteiten PM 

 
In bijlage 7 wordt per zoekrichting een nadere analyse gegeven van de potentiële ruimte in deze  
zoekrichting, en de verdien- en bezuinigingsmogelijkheden die het college hierin in elk geval wil be-
trekken.   
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7. Vervolgproces 
 
Wij vragen het gevoelen van de raad over het afwegingskader en de zoekrichtingen voor het realise-
ren van verdien- of bezuinigingsvoorstellen. De uitkomsten van de discussie met de raad zijn niet  
vrijblijvend. Na de beraadslaging zullen wij de door raad geformuleerde opvattingen nadrukkelijk  
betrekken in de vaststelling van de tussenrapportage en het verdere vervolg. 
 
Januari/februari 2011 
Wij hebben de input van de raad nodig om in de eerste maanden van 2011 nog voldoende ruimte te 
hebben voor het verder aanscherpen en duiden van de mogelijkheden en deze om te vormen tot  
concrete voorstellen. Om recht te kunnen doen aan het interactieve karakter met de samenleving is er 
conform het plan van aanpak in die fase ook voldoende tijd nodig om met betrokken bedrijven en  
instellingen te kunnen spreken over de uitvoerbaarheid van verdien- en bezuinigingssuggesties die wij 
van hen ontvingen.  
 
Bij de uitwerking van de zoekrichtingen zal rekening worden gehouden met de samenloop van een 
aantal van deze richtingen. Deze treedt vooral op bij zoekrichting 1 en 3, welke een meer generiek 
karakter hebben. Hierbij zal strakke regie worden gevoerd op het bevragen van betrokken instellingen, 
zodat de uitwerking van de verschillende richtingen in samenhang plaats vindt. 
 
In deze periode willen wij ook binnen een aantal domeinen kleinschalige werksessies organiseren met 
de raad en betrokken bedrijven of instellingen binnen het betreffende domein. Wij doen dit om de raad 
ook meer inhoudelijk te betrekken en op de hoogte te stellen van de problematiek en de uitdagingen 
en knelpunten die er binnen een domein spelen. Wij denken hierbij in het bijzonder aan de volgende 
domeinen: 
- Samenleven en meedoen (het participatiecluster met WWB, WMO, WIA/Wajong en WSW); 
- Jeugd en onderwijs; 
- Leefomgeving; 
- Ruimte en projecten; 
- Cultuur en economie; 
- Bestuur, strategie, organisatie en financieel beleid. 
 
In de periode maart/april zullen meer gedetailleerd uitgewerkte voorstellen aan de raad ter beschik-
king worden gesteld. Dan is ook een periode voor formele inspraak voorzien. Gezien het interactieve 
karakter van het proces tot nu toe zijn wij voornemens deze inspraak te beperken tot datgene waar wij 
ook formeel toe gehouden zijn. Uiteindelijk zal er bij de voorjaarsnota van 2011 een concreet pakket 
liggen van verdien- en bezuinigingsvoorstellen waarover de raad kan beslissen. 
 
In januari 2011 willen wij de concept-(middel)lange termijn beleidsagenda aan u ter bespreking en 
vaststelling voorleggen. Het college beschouwt de beleidsagenda als een opmaat in de herijking van 
de begrotingsprogramma’s, de doelstellingen en de indicatoren. 
 
 
Maart/april 2011 
Het college verwacht dat er de komende jaren sprake zal zijn van een bij voortduring voortschrijdend 
inzicht, als het gaat om de uitwerking van de rijksbezuinigingen op de gemeentelijke organisatie,  
zowel financieel als inhoudelijk. Daarom heeft het college reeds besloten tot het halfjaarlijks toetsen 
van beleidsmaatregelen en beleidsvoornemens aan evoluerende prioriteiten in het licht van de  
(strategische) doelstellingen van de meerjaren beleidsagenda en voorgenomen decentralisatie-,  
bezuiniging- en efficiencytaakstellingen vanuit het rijk en de medeoverheden (implementatie en  
anticyclisch maken). Wij zullen hier de raad uiteraard over informeren en betrekken. 


