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Voorstel 

1. De nota "Aanpak economische crisis Deventer" vast te stellen 
2. Voor de aanpak 0,5 miljoen in 2009 beschikbaar te stellen en deze te dekken uit Reserve Eenmalige 

Problematiek 
 

Inleiding  

Nu de gevolgen van de internationale economische crisis iedere dag, ook in Deventer, meer zichtbaar en 
voelbaar worden, is de noodzaak groot geworden om als gemeentebestuur naar bedrijfsleven en bevolking 
actief te laten zien dat we – vanuit een regierol en binnen de mogelijkheden die we hebben – op lokaal 
niveau een aantal zaken oppakken en er aan werken om die rol concreter en meer zichtbaar te maken. In 
bijgaande memo is de regierol van de gemeente en een aantal mogelijke quick wins uitgewerkt. U wordt 
gevraagd om hier mee in te stemmen en financiële middelen ter beschikking te stellen voor de uitvoering. 

 

Beoogd resultaat 

 

Voor de korte termijn een pakket van quick wins om de negatieve effecten van de economische crisis te 
verzachten, kansen te benutten  en voor de middellange termijn een strategische aanpak van de econo-
mische crisis in lokaal perspectief. 
 

Kader  

Politiek-bestuurlijke urgentie 
 

Argumenten  

Voor: 

 gevolgen crisis vragen om een afgestemd politiek-bestuurlijk antwoord 

 economische crisis raakt meerdere programmaonderdelen. Een externe kopgroep en interne regie is 
nodig om voldoende tempo en daadkracht te kunnen realiseren 

 Tegen: 

 de oplopende werkloosheid is een van de grote gevolgen van de economische crisis die bovendien 
lastig  lokaal is te keren. Voor de arbeidsmarkttoeleiding en betere werking van de arbeidsmarkt zijn al 
veel instrumenten beschikbaar.  

 

Draagvlak  

In het economisch café (d.d. 10 febr. ) is door Deventer bedrijven, banken en onderwijsinstellingen een 
signaal afgegeven om ook lokaal met maatregelen te komen om de negatieve effecten van de crisis te 
beperken. 
 

Financiële consequenties  

Voor de aanpak is geld nodig om snelle interventies te kunnen toe passen indien de maatschappij daar om 
vraagt. Vooralsnog is een bedrag benodigd van circa 0,5 miljoen euro.  Deze middelen kunnen worden 
gedekt uit de Reserve Eenmalige Problematiek. 
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Aanpak/uitvoering  

1. Eerst instemming op de contouren van de aanpak voor de komende tijd. 
2. Daarna concrete besluitvorming op activiteiten, financiën en personele aspecten in samenhang met 

de procesgang van de strategische economische visie Deventer die ook dit  jaar wordt gerealiseerd.  
 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, 
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De raad van de gemeente Deventer, 
 
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 maart 2009, nummer 153194, eenheid 
Strategische Ontwikkeling. 
 
 

BESLUIT 
 
 
1. De nota "Aanpak economische crisis Deventer" vast te stellen; 
 
2. Voor de aanpak 0,5 miljoen in 2009 beschikbaar te stellen en deze te dekken uit Reserve 

Eenmalige Problematiek. 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 1 juli 2009 

De raad voornoemd, 
de griffier, de voorzitter, 
 

drs. A.G.M. Dashorst ir. A.P. Heidema 
 
 


