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Bijlage 8 – Beleidskaders 
 

Hieronder is een overzicht opgenomen van de geldende gemeentelijke beleidskaders per 
programma en op het gebied van bedrijfsvoering.  Daarbij is aangeven wanneer het kader 
is vastgesteld en door welk orgaan. 
 
Programma 1 Burger en bestuur 
• Evaluatie MO-ket (2009, 2010, 2011) 
• Verlenging Wijkwinkel (2013) 
• Burgers & bedrijven centraal; Goed en Snel 
• Monitor Kwaliteit Publieke Dienstverlening (2009, 2010, 2011) 
• Voortgangsrapportage Publieke Dienstverlening (2012) 
• MO-KET: Maatschappelijke ondersteuning en publieke dienstverlening (2008) 
• Evaluatie werkwijze Raad (2010) 
• Griffieplan 
• Economisch Businessplan (2002) 
• Structuurplan Deventer 2025, synergie van stad en platteland (2004) 
• Kader subsidieverwerving (februari 2008); Meerjarenvisie subsidieverwerving (maart 

2009) 

 Nota EU beleid Deventer (nr. 573735) (nov 2011), plan van aanpak EU beleid Deventer 
(2012) en EU scan (2013) 

 Deventer Internationaal (2015) 
• Toekomstvisie Deventer 2030, Middellange termijn beleidsagenda Gemeente 

Deventer 
• Plattelandsbeleid: Ontwikkelingskaders wonen en werken in het buitengebied (2006), 

Reconstructieplan Salland (2004), Gebiedsprogramma en Bestuursconvenant Salland 
2009-2013 (2009), Landschapsontwikkelingsplan Salland (november 2008). 

 Devisie, Zet Deventer op de kaart! (2012) 

 De Agenda Stedendriehoek, samenwerking biedt kansen voor het vestigingsklimaat 
(april 2013) 

 Omgevingsagenda ‘stedelijk netwerk stedendriehoek’ 
• Strategische Agenda Stedendriehoek & Overijssel (april 2008): met de daarin 

opgenomen de boegbeelden voor Overijssel, Deventer en de Stedendriehoek. 
• Investeren in Overijssel: (bestuurlijke afspraken over investeringen in o.a. 

boegbeelden, gemaakt in het halfjaarlijks overleg GS-B&W e.a.) 
• Innovatie in de samenleving: programmaplan ICT in de samenleving 2008/2009 

(september 2008) 

• Uitvoeringsagenda duurzaamheid: Visie Duurzaam Deventer, Milieubeleidsplan 2010-
2015, convenant met woningbouwcorporaties (2009), convenant duurzaamheid met 
de provincie (2011)  

 
Programma 2 Openbare orde en veiligheid 
• Meerjaren veiligheidsbeleid “ (samen)werken aan veiligheid 2015-2018) 
• Voortgangsrapportage Veiligheid (2016) 
• Nota Bestuurlijk instrumentarium “de aanpak van georganiseerde criminaliteit’ (2012)  
• Beleidsregel Wet Bibob gemeente Deventer, 2012, inclusief diverse 

handhavingsinstrumenten 
• Beleidsvisie Huiselijk geweld 2015 – 2018 
• Huisvestingsverordening kamergewijze verhuur 
• Evenementenbeleid Deventer (2011) 
• Hooligans buitenspel 
• Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) (2016) 
• Nota drugsbeleid 

 Nota prostitutiebeleid 

 Algemene Plaatselijke Verordening 

 Jaarverslag HUP (2015) 

 Horecabeleid (2016), inclusief pilot sluitingstijden 
 
Programma 3 Leefomgeving 
 • Toekomstvisie 2030 
• Middenlange-termijn beleidsagenda 
• Milieubeleidsprogramma (2006) 
• Stadsreinigingsplan 2004 – 2008 (inclusief aanpassing 2007) 
• Stadsvisie “naar een nieuw evenwicht” (maart 2004) 
• Groenbeleidsplan “Deventer groen van betekenis” 2007-2017 (april 2007) 
• Bomenbeleidsplan, uitwerking van groenbeleidsplan (april 2007) 
• ‘Visie op spelen’ (oktober 2010) 
• Deventer binnen bereik (Bereikbaarheidsconclaaf) (2010) 
• Nota hoofdwegenstructuur 
• Herijking nota Hoofdwegenstructuur (2007) 
• Tactische notitie herijking Hoofdwegenstructuur (2008 (niet vastgesteld)) 
• Fietsbeleidsplan Deventer Fietst!  2010-2015 (2010)  
• Fietsagenda Zuid (2012) 
• Parkeerbeleidsplan (2013) 
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• Nota en Beleidsregels parkeernormen Deventer (2013) CONCEPT 
• Openbaar Vervoervisie Deventer (2008) 
• Beleidsplan Verkeersveiligheid ‘Deventer veilig op weg’ 2011-2021 (2011) 
• Openbare verlichting Uitvoeringskader (2013) 
• Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2020  
• Sportnota Deventer Vitaal 2009 – 2012 

 Visie Leefomgeving d.d. 11 juni 2014 

 MJOP-MIND 2015-2018 

 Uitvoeringsprogramma visie Leefomgeving september 2017 
 
Programma 4 Milieu en duurzaamheid 

 Visie Duurzaam Deventer, koersdocument voor periode 2009-2014 
• Beleidsnota ecologie (2013) 
• Afval 2030 
• Uitvoeringsagenda Duurzaamheid (2011) 
• Afvalplan 2009-2014 (2009) 
• Visie op externe veiligheid (2007) 
• Actieplan Luchtkwaliteit en Regionale Samenwerkingsafspraak Luchtkwaliteit (2008) 
• Verdeelbesluit Bodemsanering 2005-2009 en verder (2010) 
• Visie op de ondergrond (2011) 
• Convenant Nanov (geluidschermen langs spoor) 
• Verdeelbesluit geluidsanering (2010) 
• Toekomstvisie Deventer 2030 (juni 2009) 
• Middellange termijn beleidsagenda Deventer (juni 2010) 
 
Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling 
• Structuurplan Deventer 2025, Synergie van stad en land (2004) 

1)
 

• Regionale Structuurvisie Stedendriehoek (2007) 
• Regionale Structuurvisie De Voorlanden (2009) 
• Masterplan Zandwetering (2004) 

1)
 

• Ruimtelijke visie Schalkhaar (2004) 
1)

 
• Structuurvisie Diepenveen (2004) 

1)
 

• Ruimtelijke visie Bathmen (2008). 
1)

 
• Visie Voorstad Oost (2009) 

1)
 

• Landschapontwikkelingsplan (2009) 
1)

 
• Ontwikkelingskaders Rood voor Rood en Vrijkomende Agrarische Bebouwing (2009) 
• LOG visies Lettele en Bathmen (2009) 

1)
 

• Kroon van Deventer (2005) 
1)

 
• Provinciale Omgevingsvisie (2009): herziening loopt. Gepland voor 2017 
• Bestemmingsplan Ruimte voor de Rivier (2011) 

• Bestemmingsplan Buitengebied (2012) 
• Ruimtelijke strategie voor economische vernieuwing: Koersdocument Stadsassenzone 

(2012) 
1)

 
• Welstandsnota (2011) 
• Mobiliteitsagenda Regio Stedendriehoek (2013) 
• Fietsvisie Regio Stedendriehoek (2012) 
• Nota Hoofdwegenstructuur, Herijking nota Hoofdwegenstructuur (2007) 

1)
 

• Parkeerbeleidsplan (2013)  

 Nota en Beleidsregels parkeernormen Deventer (2013) 
• Fietsbeleidsplan Deventer Fietst!  2010-2015 (2010) 

1)
  

• Fietsagenda Zuid (2012) 
1)

 
• Openbaar Vervoervisie (2008) 
• Beleidsplan Verkeersveiligheid ‘Deventer veilig op weg’ 2011-2021 (2011) 
• Deventer binnen bereik (Bereikbaarheidsconclaaf) (2010) 

2)
 

• Verdeling zorgwoningen (2008) 
• Huisvestingsverordening kamergewijze verhuur 
• Woonvisie 2008+ (2010), Herijking woonvisie 2014 
• Verordening doelgroepen sociale woningbouw (2010) 
• Verordening Startersleningen (2012): vervallen bij raadsbesluit 2016 
• Verordening Particuliere Woningverbetering (2011, gewijz. 2013) 
• Verordening Stimuleringsleningen VVE’s (2010) 
1) 

 komen met het vaststellen van de Omgevingsvisie (gepland najaar 2017) te vervallen 
2)

 blijven achtergronddocumenten na de vaststelling van de Omgevingsvisie  
 
Programma 6 Herstructurering en vastgoed 

 Ontwikkelingsvisie Centrum Colmschate (2003 vastgesteld) 
• Visie Binnenstad Zuid (2004) 
• Ontwikkelingsvisie wijkvernieuwing wijk 4, De Kroon van Deventer (2005) 
• Ontwikkelingsvisie Rivierenwijk (2005) 

 Uitgangspunten Ontwikkeling Park Zandweerd (2006 vastgesteld) 

 Notitie Methodiek gemeentelijke investeringsplanning (2006) 
• Stedenbouwkundig plan Rivierenwijk (2008) 
• Vernieuwingsplan Oranjekwartier (2008) 
• Vernieuwingsplan landsherenkwartier 
• Visie Voorstad Oost (2009) 
• Uitvoeringsprogramma Voorstad Oost (2010) 

 Ontwikkelingsplan Havenkwartier “Ruimte voor Ideeen” (2010) 

 Nota grondprijzenbeleid (2010) 

 Financiële spelregels vastgoed (2011) 

 Kadernota vastgoed (2012) 
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 Ontwikkelingsbeeld en strategie Sluiskwartier (2012 vastgesteld) 

 De Deventer Binnenhaven, strategie en aanpak voor de toekomst (2014) 

 Nota Grondbeleid (2014) 

 Uitvoeringskader ‘Ondertussen in het Sluiskwartier’ (2015 vastgesteld) 

 Opstarten initiatieffase Park Zandweerd (2015 vastgesteld) 

 Erpachtvoorwaarden (besluitvorming in 2017) 

 Beleidsnota erfpacht (besluitvorming in 2017) 

 Financiële spelregels vastgoed (besluitvorming in 2017) 
 
Programma 7 Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt 
• Beleidskader Iedereen Actief! (2015) 
• Uitvoeringskader Werk en Inkomen (2015) 

 Herstructureringsplan SW 2014-2020 
 
Programma 8 Meedoen  

 Regionaal Kompas 2.0 (beoogde vaststelling raad januari 2017) 
•  Vrijwilligers- en mantelzorgbeleid (beoogde vaststelling raad eind 2016) 
•  Meedoen Sportbeleid  2015 – 2019 

 Minima- en schuldhulpverlening beleidsplan, (beoogde vaststelling raad eind 2016) 

 Beleidsplan Meedoen 2015 – 2019 

 Toegang sociale teams, (inhoudelijke kaders en uitgangspunten zoals door college en 
raad vastgesteld op 2 juli 2014, 2 september 2014, 8 december 2015 en 5 juli 2016) 

 
Programma 9 Jeugd en onderwijs 
• Statuten van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs 
• Masterplan IHP 2011 – 2017 
• Visie van wieg naar werk 4.0 
• Nota VVE en wet OKE (inclusief verordening inkoop kindplekken en kwaliteitseisen bij 

de ontwikkeling  naar integrale kindcentra) 
• Monitor sociaal domein 
• Plan van aanpak transitie jeugdzorg 
• Bestuursafspraak VVE 
• Visie brede school nieuwe stijl 

 Preventie notitie: het normale leven versterken 

 LEA beleidskader 

 Plan van aanpak sluitende aanpak jongeren 

 Visie Regionale jeugdzorg IJsselland 
 
Programma 10 Economie, kunst en cultuur 
• Toekomstvisie Deventer 2030 (juni 2009) 

• Middellange termijn Beleidsagenda (juni 2011) 
• Bedrijventerreinvisie, vastgesteld mei 2011 
• Structuurvisie Detailhandel, vastgesteld april 2010 
• Horecabeleidsplan, vastgesteld juli 2009 
• Inrichtingplan terrassen, vastgesteld februari 2011 
• Kantorenonderzoek, vastgesteld 2009 en actualisering 2011 
• Economische verkenning 2010 
• Investeren in Cultuur 2007 
• Culturele Agenda voor de Toekomst (DOC, 2011) 
• Koersdocument Ruimtelijk Erfgoed 2011  
 
Kaders op het gebied van bedrijfsvoering 
 
Personeel en organisatie 
• Visiedocument Klant Centraal gemeente Deventer (2004) 
• Werken naar resultaat (2004), college 
• Missie en visie organisatie gemeente Deventer ( 2005), college 
• Verzuim en re-integratiebeleid ( 2005), directie 
• Nota leeftijdsbewust personeelsbeleid (2007), college 

 Beloningsbeleid (2007), college 

 Gedragsprotocol integriteit (2008), college 
• Agressieprotocol gemeentebreed (2008), directie 
• Regie op verzuim, 2008-2010, directie 
• Organisatieverordening en directiestatuut (2009), raad 
• HR visie en –programma (2010), directie 
• Kadernota Inhuur externen (2010), college 
• Dubbelslag sturing- en organisatiefilosofie (2011), college 
• Arbeidsvoorwaardenregeling Deventer (2013), college 

 Agressieprotocol (2013) 

 Loonsomkader (2014) 

 Notitie vitaliteitsprogramma (2015), directie 

 Procedureregeling HR21 DOWR (2015), college 

 Aanstelling in algemene dienst DOWR (2015), college 

 Beloning en beoordeling DOWR (2015), college  

 Dienstreizen en verblijfkosten DOWR(2015), college 

 Keuzemodel DOWR(2015), college 

 Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen DOWR(2015), college 

 Melding vermoeden misstanden DOWR(2015), college 

 Opleiden en ontwikkelen DOWR(2015), college 

 Privacy email en internet DOWR(2015), college 
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 Reiskosten woon werkverkeer standplaatswijziging(2015), college 

 Sanctiebeleid DOWR(2015), college 

 Sociaal Statuut DOWR(2015), college 

 Vakantie en verlof DOWR(2015), college 

 Werktijden DOWR(2015), college 

 Commissie VWNW DOWR(2015), college 

 Maatschappelijk verantwoord ondernemen – inbedding garantiebanen (2016), college 
 
Informatie en automatisering 
• Informatiebeveiligingsplan (2009) 
• Geo beleidsplan (2010) 
• I-visie (2012) 
• Archiefverordening 2010), raad 
• Besluit Informatiebeheer (2010), college 
• PDC (product Diensten Catalogus) 
• Service Level Agreement 
 
Financiën 
• Budgethoudersregeling (2001), college 
• Spelregels gemeentelijke investeringsplanning (2006), raad 
• Notarisicomanagement en weerstandvermogen (2015), raad, actualisatie 2019 
• Richtlijn activeren en afschrijven (2014), raad, actualisatie 2018 (mede agv 

vernieuwing BBV) 
• Beleid reserves en voorzieningen (2009), raad, actualisatie 2016 agv BBV en 

actualisatie 2020 
• Treasurystatuut (2009), raad,  actualisatie in 2016 
• Verbonden partijen (2012), raad, actualisatie 2018 (mede agv vernieuwing BBV)  
• Leningen en garanties (2012), college, raad in 2013, actualisatie 2017 

 Notitie wijzigen van de begroting (2013), raad 

 Nota Rentebeleid (2014), raad, actualisatie 2018 (mede agv vernieuwing BBV) 

 Budgethoudersregeling en budgetregels, actualisatie in 2017 
Communicatie 
• Huisstijl (2007)  
• Schrijfwijzer (2007)  
• Mediamix (2007), college;  tweejaarlijks onderzoek 2009, 2012, 2014  
• Participatieladder (2007) 
• Visie interne communicatie (2008), directie 
• Oog voor Deventer, communicatie (2009), directie 
• Digitale bekendmakingen (2010, update 20913), college 
• Startnotitie Interactief werken (2011), college 

 Huisstijl in samenwerkingsverbanden (2010), directie 
• Communicatierichtlijnen sociaal media (2013) 
• Directienota Communicatiebeleid 2013 – 2016 (2013), directie 
•  Meerjarenvisie Online Communicatie 2013 – 2014 (2013), directie 
• Communicatiestrategieën voor samenwerkingsverbanden (2013), directie ter 

informatie 

 Communicatie bij gebeurtenissen met grote impact 

 Meerjarenvisie online Communicatie (2016) 
 
Juridische Zaken en Inkoop 
• Inkoop en aanbestedingsbeleid ’Deventer Inkoopmanschap’ (2013), college.  In 2017 

wordt een geactualiseerd inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld. 
 
Facilitaire werkorganisatie Deventer, Olst/Wijhe ,Raalte 
•  Visiedocument en organisatieontwikkelplan Facilitaire werkorganisatie DOWR, incl. 

DVO en PDC (2013), stuurgroep DOWR  
•  Notitie parkeren ambtenaren (2012), directie 
• Notitie BHV (2013), directie

 
 


