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2- Bestuursorgaan   
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 OR gfedc  
College van B & W   
- Burgemeester - Weth. Fleskes 
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Wethouder v.d. Berg  4-12-2008

 

  par. 

 adj.secr. gfedcb   

 gem.secr. gfedcb   

BIS  openbaar   besloten  Vertrouwelijk nmlkji nmlkj nmlkj
    

(paraaf adjunct-secretaris) 

Bijlagen 
Scenarioanalyse kredietcrisis Deventer
Factsheet scenario 1: De situatie van vóór de crisis keert terug en de eerdere beleidsuitgangspunten 
blijven gehandhaafd.
Factsheet scenario 2: De economische situatie stabiliseert zich op een lager niveau.
Factsheet scenario 3: De economie raakt in een vrije val en zal nog verder terugvallen.
Concept - aanbiedingsbrief aan de andere College's van Burgemeester en Wethouders van de 
stedendriehoek en van Zwolle

9-12-2008

1 De notitie, die op 24 oktober door het College voor kennisgeving is aangenomen, met 
uitzondering van bijlage 2 toe te sturen aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders van 
de stedendriehoek gemeenten en van de gemeente Zwolle;

2 de notitie ter bespreking aan de griffie toe te sturen en gelijktijdig geheimhouding op te leggen 
aan bijlage 2 van de notitie.



 



  

  

 

Financiële aspecten: 
In te vullen door de initiërende dienst 
Financiële gevolgen voor de gemeente?  Ja  Nee nmlkj nmlkji

Vermindering regeldruk: 
In te vullen door de initiërende eenheid 
Is de checklist vermindering regeldruk ingevuld?  Ja  Nee  N.v.t. nmlkj nmlkj nmlkji

Voorstel openbaarmaking conform Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) 
 De nota en het besluit openbaar te maken gfedc
 De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht gfedc
 De nota en het besluit openbaar te maken nadat    gfedc

   De nota en het besluit openbaar te maken, behalve…   
 

  

gfedcb

bijlage 2 van de notitie, gelet op art. 10 lid 2 sub b WOB en art. 10 lid 2 sub g WOB vanwege de in de 
individuele projecttoelichtingen openomen bedrijfsgevoelige informatie die de positie van de gemeente 
t.o.v. private partijen nadelig kan beïnvloeden.

   Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet op artikel:gfedc

   De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet op artikel:gfedc

  

Kennisgeving (publicatie) conform AWB Bekendmaking conform AWB 

 Huis-aan-huisbladen (Deventer Post) gfedc  Huis-aan-huisbladen (Deventer Post) gfedc

 Staatscourant gfedc  Staatscourant gfedc

 Website gemeente Deventer gfedc  Website gemeente Deventer gfedc

 Overig, namelijk  gfedc  Overig, namelijk gfedc

 Er is overleg geweest met het team Communicatie en de communicatie verloopt als volgt. 
     

 Zie bijgaand(e) communicatieplan/ -paragraaf 
 Communicatie is niet van toepassing, omdat 

      

Communicatie over vervolg 

nmlkji

Nog toevoegen

nmlkj

nmlkj

ADVIESRADEN: 
In te vullen door de initiërende dienst 
Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte 
gesteld? 

 Ja  Nee nmlkj nmlkji



Toelichting en overwegingen 

Inleiding 
De gebeurtenissen rondom de kredietcrisis en de banken wereldwijd stapelen zich op. De gevolgen zijn 
groot en het beïnvloedt  sterk het gedrag van burgers en bedrijven. Het laat niemand onberoerd. 
  
De Raad krijgt binnenkort de begroting ter vaststelling aangeboden. Dit geldt ook voor de 
vastgoedrapportage. Aansluitend zijn de kantorenvisie en daarna de grondnota en de korte strategische 
economische visie aan de beurt. Bij al die producten kan de (terechte) vraag gesteld worden wat de 
ontwikkelingen die nu gaande zijn hierop mogelijk voor effect kunnen hebben, kloppen de uitgangspunten 
nog wel en zo nee wat zijn daarvan dan de potentiële gevolgen. 
  
Daarom heeft het College opdracht gegeven om op zeer korte termijn een drietal korte strategische 
scenario’s op te stellen die middels een SWOT analyse de mogelijke gevolgen in beeld brengen. 
  
Deze notitie is in eerste aanleg op 24 oktober in het College van Burgemeester en Wethouders 
behandeld. Tijdens de begrotingsraad is toegezegd deze notitie ter kennis van de Raad te brengen. De 
notitie wordt op 14 januari 2009 behandeld in de politieke markt. 
  
In het dagelijks bestuur van de regio Stedendriehoek is gesproken over dit rapport. In het kader van de 
uitwisseling van informatie tussen de gemeenten in de Stedendriehoek (best practices) is toegezegd dit 
rapport toe te zenden aan de collega- gemeenten. 
  
Beoogd resultaat 
Het doel is op uiterst korte termijn te komen tot drie korte strategische scenario’s die het College in staat 
stelt de Raad antwoord te geven op de actuele economische situatie en richting te geven aan de rol van 
de gemeente hierin. 
  
Het resultaat is drie strategische scenario’s: 
a.         De situatie van vóór de crisis keert terug en de eerdere beleidsuitgangspunten blijven 

gehandhaafd. 
b.         De economische situatie stabiliseert zich op het huidige lagere niveau. 
c.         De economie raakt in een vrije val en zal nog verder terugvallen. 
  
Kader 
Deze opdracht valt  niet binnen andere beleidskaders, doch is ingegeven door de actuele situatie rondom 
de kredietcrisis.
  
Argumenten voor en tegen 
Het College heeft specifiek opdracht gegeven voor deze analyse.
  
Draagvlak 
Draagvlak mag ontleend worden uit de wens om antwoorden te hebben op de onzekerheden in de 
economie om ons heen.
  
Financiële consequenties 
In algemene zin hebben de actuele economische ontwikkelingen financiële gevolgen. 
De notitie als zodanig uiteraard niet. Die beschrijft deze gevolgen. 
  
Aanpak/uitvoering 
Kortheidshalve wordt naar de notitie verwezen. 
Bij de notitie behoort een vertrouwelijke bijlage waarin een beschouwing is opgenomen van het Deventer 
bedrijfsleven. Vanwege de bedrijfsgevoelige informatie die de positie van de gemeente t.o.v. private 
partijen nadelig kan beïnvloeden wordt voorgesteld hierop geheimhouding te verklaren. 





 FACTSHEET: 
 GEVOLGEN ECONOMISCHE ONTWIKKELING VOOR DEVENTER 


Gemeente Deventer 
Scenario 1 gevolgen actuele economische ontwikkeling  4 december 2008 
 


Deventer 


 
SCENARIO 1: De situatie van voor de crisis keert terug en de eerdere be-


leidsuitgangspunten blijven gehandhaafd. 
 
 
Beschrijving van het scenario: 
Wat zich in de maand september en de eerste helft 
van oktober heeft voorgedaan is een incident dat 
geen effect heeft op het structurele verloop van de 
economie. Dit houdt in dat er van wordt uitgegaan 
dat de economische verkenning zoals die rond het 
midden van 2008 is uitgevoerd, bepalend is voor de 
prognose van ontwikkelingen in werkgelegenheid, 
economische groei en inflatie. 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
Omgevingsverkenning algemeen (wat gebeurt er en wat is daarvan het gevolg): 
• In zijn algemeenheid wordt verwezen naar de analyse in de vastgoedrapportage 2008 en de op te stellen 


economische verkenning. 
• Werkgelegenheid daalt in 2009 om zich daarna weer te herstellen. 
• Projecten worden tijdelijk stilgelegd vanwege financieringsproblemen om daarna weer op te starten 
• Geen grote accentverschuivingen op de politieke investeringsagenda 
• Economische peilers blijven overeind. 
• De rijksoverheid verdient het in banken geïnvesteerde geld op termijn terug. 
• Consumentenmarkt trekt op termijnweer aan. 
 
 
 
SWOT - analyse: 


 
1) Is belangrijk als het economisch slecht gaat, zal de nadruk meer op lokale economische activiteit liggen. 
2) Bij teruglopende bestedingen zullen naar verwachting meer binnenlandse bestemmingen gezocht worden. 
3) Mits procedures slagvaardig worden doorlopen. 
 
 
 
 


STERK:


* Sterke en grote zorgsector


* Grote industriele sector


* Krachtig midden en kleinbedrijf 1)


* Sterke toeristische sector 2)


* Veel bedrijven afhankelijk van de export


* Kwalitatief hoogwaardige bedrijventerreinen


* Hoge innovatiegraad


KANSEN:


* Doorgroei van de beroepsbevolking


* Groei van Saxion


* Hoge innovatiegraad


* Groei private opleidingen


* Bedrijvenpark A1


* Meervoudig ruimtegebruik


* Potentieel te vestigen bedrijven op korte termijn 
honoreren.


ZWAK: 


* Zwakke transportsector


* Veel filiaalbedrijven (zwakke binding met Deventer)


* Lage arbeidsproductiviteit


* Geen voorraad bedrijventerrein uit te geven 


BEDREIGINGEN:


* Krapte op de arbeidsmarkt.


* Druk op realisatie bedrijvenpark A1


* Lage arbeidsproductiviteit


* Wet en regelgeving stagnerende factor


* Stagnatie in de woningbouwproductie op de korte 
termijn(2008 en 2009)


* Hoge voorraad nieuwe kantoren.


STERKTE ‐
ZWAKTE


ANALYSE


Nul situatie 


Scenario 1 







 FACTSHEET: 
 GEVOLGEN ECONOMISCHE ONTWIKKELING VOOR DEVENTER 


Gemeente Deventer 
Scenario 1 gevolgen actuele economische ontwikkeling  4 december 2008 
 


Deventer 


 
Mogelijke activiteiten door of in relatie tot de gemeente: 
 
• Doorgaan met het ingezetten collegebeleid (scenario is immers voortzetting bestaande situatie) 
• Reserveren extra middelen Wet Werk en Bijstand (voor in elk geval de korte termijn) als gevolg van de druk 


op de economie. 
• Woningbouwcorporaties stimuleren (stille dwang) om meer risicodragend te investeren in met name openba-


re ruimte en maatschappelijke voorzieningen. 
• Nadrukkelijk sturen op realisatie bedrijvenpark A1 (zsm kavels uit kunnen geven – selectief) waardoor de 


structuurversterking van Deventer wordt bevorderd. 
• Coalities vormen met partijen die de nodige maatschappelijke invloed hebben gecombineerd met 


geld/eigendom. Gedacht moet worden aan: 
 Saxion/ROC (m.b.t. groei Saxion) 
 Provincie (geld en terugdringen regelgeving) 
 Woningbouwcorporaties 


• Krachtig doorzetten regulering. 
• Groei beroepsbevolking faciliteren (opleiding/wonen) 
• Beleid meervoudig ruimtegebruik/duurzaamheid omzetten in daden. 
• Nog sterkere lobby op subsidies. 
 
 
 
 
 
 
 








 FACTSHEET: 
 GEVOLGEN ECONOMISCHE ONTWIKKELING VOOR DEVENTER 


Gemeente Deventer 
Scenario 2 gevolgen actuele economische ontwikkeling  4 december 2008 
 


Deventer 


 
SCENARIO 2: De economische situatie stabiliseert zich op het huidige la-


gere niveau. 
 
Beschrijving van het scenario: 
De economische ontwikkelingen die zich in septem-
ber en de eerste helft van oktober hebben voorge-
daan, leiden tot een permanente herschikking van 
de economische verhoudingen. De economie stabi-
liseert zich op dit niveau waarna in de komende tijd 
(twee jaar) de gevolgen hiervan in de volle breedte 
van de maatschappij gaan optreden. Dit houdt in dat 
de echte stabilisering zich pas zal voordoen als het 
effect op andere plaatsen is uitgewerkt. 


 
 
 
 
 
 
 


 
De belangrijkste “pijn” moet nog komen omdat veel effecten pas na 12-24 maanden optreden. Daarnaast zijn bij 
dit scenario de gevolgen sterk sectoraal gericht en richting burgers persoonlijk (de een heeft er last van en de 
ander niet). 
 
Omgevingsverkenning algemeen (wat gebeurt er en wat is daarvan het gevolg): 
• De belangrijkste “pijn” moet nog komen omdat veel effecten pas na 12-24 maanden optreden. 
• Consumentenvertrouwen neemt op korte termijn af. Dit kan leiden tot een rem op bestedingen en hiermee tot 


een stagnatie van de productie. 
• Op langere temijn zal het bestedingsniveau weer kunnen gaan toenemen. Ondertussen zullen zwakke be-


drijven het niet meer redden met werkgelegenheidseffecten als gevolg. 
• De financiele positie van banken zal leiden tot grotere terughoudendheid in kredietverlening aan zowel be-


drijven als burgers. Dit kan leiden tot stagnatie op de markt voor koopwoningen. Meer kapitaalintensieve be-
drijven worden beperkt in hun ontwikkelingsmogelijkheden. 


• De geplande woningbouwproductie en  bevolkingsgroei kan achter gaan lopen op de economische groei 
(bedrijvigheid). Deventer kent een ongunstige arbeidsmarktbalans (veel werknemers wonen niet hier). 


 
 
SWOT - analyse: 


 
1) Is belangrijk als het economisch slecht gaat, zal de nadruk meer op lokale economische activiteit liggen. 
2) Bij teruglopende bestedingen zullen naar verwachting meer binnenlandse bestemmingen gezocht worden. 
 


STERK:


* Sterke en grote zorgsector


* Krachtig midden en kleinbedrijf 1)


* Sterke toeristische sector 2)


* Kwalitatief hoogwaardige bedrijventerreinen


KANSEN:


* Doorgroei van de beroepsbevolking


* Groei van Saxion


* Potentieel te vestigen bedrijven op korte termijn 
honoreren.


ZWAK: 


* Zwakke transportsector


* Veel bedrijven die export afhankelijk zijn


* Veel filiaalbedrijven (zwakke binding met Deventer)


* Lage arbeidsproductiviteit


* Geen voorraad bedrijventerrein uit te geven


BEDREIGINGEN:


* Probleemgevallen in reintegratietrajecten, 
gehandicapten, voortijdig schoolverlaters.


* Lage participatiegraad


* Lage arbeidsproductiviteit


* Groei private opleidingen


* Eigenaren winkelcentra brengen investeringen terug


* Exerne eigendomsposities in kantoren en winkels


* Stagnatie in de woningbouwproductie


* Leegstand in kantoren niet opgevuld.


STERKTE ‐
ZWAKTE


ANALYSE


Nul situatie 


Scenario 2 







 FACTSHEET: 
 GEVOLGEN ECONOMISCHE ONTWIKKELING VOOR DEVENTER 


Gemeente Deventer 
Scenario 2 gevolgen actuele economische ontwikkeling  13 oktober 2008 
 


Deventer 


 
Mogelijke activiteiten door of in relatie tot de gemeente: 
 
• Reserveren extra middelen Wet Werk en Bijstand (voor zowel de korte als lange termijn). 
• Reserveren extra middelen voor reintegratie, schoolverlaters en participatietrajecten. 
• Woningbouwcorporaties stimuleren (stille dwang) om meer risicodragend te investeren in met name openba-


re ruimte en maatschappelijke voorzieningen. 
• Stimuleren van vestiging van bedrijven in Deventer die dit op korte termijn kunnen realiseren. Inzet van de 


verschillende instrumenten: 
- Keus voor kansrijke bedrijven 
- Reductie grondprijs (sturingsmiddel) 
- Gerichte arbeidsmarkttoets (hoeveel arbeidsplaatsen realiseert het nieuwe bedrijf). 


• Overheidsinvesteringen op peil houden. Hierbij moet rekening gehouden worden met mogelijke negatieve 
effecten door ontwikkelingen in de bouwsector. 


• Nog sterkere lobby op subsidies. 
• Risicodragend investeren in locatie ontwikkeling waar sprake is van het niet meer op eigen kracht afronden 


van de gebiedsontwikkeling door ontwikkelaars. 
• Belastingmaatregelen voor startende en zich vestigende bedrijven als optimalisatie van het vestigingsklimaat 


voor startende ondernemers. 
• Tegen gereduceerde prijs bouwlocaties verwerven om die vervolgens voor eigen rekening en risico te ont-


wikkelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 








 FACTSHEET: 
 GEVOLGEN ECONOMISCHE ONTWIKKELING VOOR DEVENTER 


Gemeente Deventer 
Scenario 3 gevolgen actuele economische ontwikkeling  4 december 2008 
 


Deventer 


 
SCENARIO 3: De economie raakt in een vrije val en zal nog verder terug-


vallen. 
 
Beschrijving van het scenario: 
De economische ontwikkelingen die zich in septem-
ber en de eerste helft van oktober hebben voorge-
daan, leidt na een kort moment van stabilisatie 
(door ingrijpen van locale overheden) tot een verde-
re val van de dollar.en tot het verder ontwricht raken 
van de economie en maatschappelijke verbanden.  
De gevolgen (vooral vanwege de onzekerheid waar 
dit eindigt) zullen groot zijn en alle facetten van de 
maatschappij raken. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
Omgevingsverkenning algemeen (wat gebeurt er en wat is daarvan het gevolg): 
• Bedrijven vallen om met werkloosheid als gevolg. 
• Bankencrisis leidt tot verdampen spaargeld, pensioenen die niet meer gegarandeerd zijn en verzekeringen 


die niet meer dekkend zijn. 
• Dalende of negatieve koopkracht en sterk oplopende tekorten van de overheid. 
• Sluiting bedrijven, leidt to werkloosheid en hoger beroep op sociale uitkeringen (WWB). 
• Verschuiving in het overheidsbudget: minder fysiek en meer sociale accenten. Hierdoor minder aandacht 


voor duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit (IJsselfront, platteland). 
• Minder economische dynamiek leidt tot minder mobiliteit/verkeer. Bereikbaarheid is geen topprioriteit meer. 


Investeringsmiddelen kunnen voor andere doelen ingezet worden. 
• Door ontbreken van risicodragende partijen, zal de gemeente genoodzaakt worden (gebieds)ontwikkeling 


zelf ter hand te nemen. Hierdoor wordt de gemeente meer probleemeigenaar. Dit heeft tot gevolg dat er een 
roep zal komen om regelgeving (milieu ed.) minder stringent toe te passen. Gevolg van zelf realiseren is ook 
dat projecten duurder (kunnen) worden met in elk geval een hogere kapitaalbehoefte. 


• Diverse economische grootheden wijzigen: 
 Minder behoefte aan grondstoffen → Daling grondstoffenprijs (w.o. olie en gas) 
 Werkloosheid → Daling van de lonen (na eerst een afname van de stijging) 
 Afnemende consumptie → Daling van de inflatie 
 Verstrekte kredieten minder → Daling van de rente 
 Meer sparen; kapitaal langer vast) → Dalende investeringen 


Dit alles heeft op termijn weer voordelige effecten. Na een aantal jaren (minimaal 5) is een opwaartse correc-
tie te verwachten.  


 
Omgevingsverkenning Deventer specifiek (wat gebeurt er en wat is daarvan het gevolg): 
• Indien de productie afneemt, dan zal dit zich het sterkst voltrekken in de detailhandel. 
• Daarnaast zullen de gevolgen in de industriële sectoren groot zijn. 
• Terughoudendheid van huizenkopers zal er toekunnen leiden dat het langer duurt voor bouwprojecten tot 


realisatie komen. 
• De doorstroming van woningen zal afnemen waardoor beleidsontwikkeling in herstructurering en scheefwo-


nen niet zo snel kan worden gerealiseerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Nul situatie 


Scenario 3 


?







 FACTSHEET: 
 GEVOLGEN ECONOMISCHE ONTWIKKELING VOOR DEVENTER 


Gemeente Deventer 
Scenario 3 gevolgen actuele economische ontwikkeling  4 december 2008 
 


Deventer 


SWOT - analyse: 


 
 
1) Is belangrijk als het economisch slecht gaat, zal de nadruk meer op lokale economische activiteit liggen. 
2) Bij teruglopende bestedingen zullen naar verwachting meer binnenlandse bestemmingen gezocht worden. 
3) Hier zullen de grootste klappen vallen. Dan zijn er drie factoren die dit nadelig beïnvloeden: 


a. Beperkt aantal grote bedrijven (Roto Smeets, Impress, Nefit) 
b. Veel bedrijven met concurrentie op prijs (lage lonen landen) 
c. Veel kapitaalintensieve bedrijven (moeilijk geld lenen) 


4) Mits de randvoorwaarden om dit permanent een plaats te geven krachtig worden gerealiseerd. 
 
Mogelijke activiteiten door of in relatie tot de gemeente: 
• De gemeente investeert in de rol van ontwikkelaar met name in projecten die direct de locatie economie en 


welvaart bevorderen. De feitelijke investering moet zo min mogelijk weglekken uit Deventer. 
• Vangnet voor zwakkeren door voldoende middelen hiervoor te reserveren. 
• Aanbestedingsregels zodanig toepassen dat maximaal ondernemingen uit Deventer werk uitvoeren. 
• Woningbouwcorporaties stimuleren (stille dwang) om meer risicodragend te investeren in met name openba-


re ruimte en maatschappelijke voorzieningen. 
• Bij het grondprijsbeleid de prijs voor bedrijvenlocaties koppelen aan sociaal economisch belang (dus lagere 


prijs voor arbeidsintensieve bedrijven). 
• Reductie van huur van gemeentelijk vastgoed door maatschappelijke organisaties. 
• Coalities vormen met partijen die de nodige maatschappelijke invloed hebben gecombineerd met 


geld/eigendom. Gedacht moet worden aan: 
 Provincie 
 Waterschap 
 NS 
 Saxion/ROC 
 Ziekenhuis – Salland verzekeringen 
 Woningbouwcorporaties 


STERK:


* Krapte op de arbeidsmarkt


* Sterke en grote zorgsector


* Krachtig midden en kleinbedrijf 1)


* Kleine financiele sector (weinig verlies banen)


* Weinig exclusieve detailhandel (daling koopkracht)


* Sterke toeristische sector 2)


KANSEN:


* Doorgroei van de beroepsbevolking


* Vergrijzing en druk op pensioenen (arbeidskrachten)


* Creatieve bedrijvigheid 4)


* Groei van Saxion


* Mogelijkheid sanering wet‐ en regelgeving


* Beperkt financieel belang gem.woningbouwlocaties


* Afscheid nemen van slechte projecten


* Nieuwe verhoudingen creeren in de  rolverdeling                                                      
gemeente private partijen (activeren maatschappelijke  
partners


ZWAK: 


* Grote industriele sector 3)


* Veel bedrijven die export afhankelijk zijn


* Veel filiaalbedrijven (zwakke binding met Deventer)


* Lage arbeidsproductiviteit


BEDREIGINGEN:


* Probleemgevallen in reintegratietrajecten, 
gehandicapten, voortijdig schoolverlaters.


* Lage participatiegraad


* Lage arbeidsproductiviteit


* Groei private opleidingen


* Eigenaren winkelcentra brengen investeringen terug


* Exerne eigendomsposities in kantoren en winkels


* Stagnatie in de woningbouwproductie


* Hoge voorraad kantoren in productie


* Leegstand in kantoren niet opgevuld.


STERKTE ‐ ZWAKTE


ANALYSE







 FACTSHEET: 
 GEVOLGEN ECONOMISCHE ONTWIKKELING VOOR DEVENTER 


Gemeente Deventer 
Scenario 3 gevolgen actuele economische ontwikkeling  4 december 2008 
 


Deventer 


Dit vraagt een andere houding van de gemeente. Nog minder regie dan nu en een nog verder terugtredende 
overheid. 


• Bij gemeentelijke locatie ontwikkeling het maken van winst laten prevaleren boven ruimtelijke kwaliteit. 
• Private investeringen laten toenemen door: 


 Snel in te spelen op partijen die zich op korte termijn in Deventer kunnen vestigen 
 Sturen op grondprijs 
 Locaties aan te bieden met garantie op andere locatie na enige jaren. 
 Toets op arbeidsplaatsen (arbeidsintensieve bedrijven aan Deventer binden). 


• Herinvoering van het erfpachtsinstrument bij nieuwe locaties. 
• Nog sterkere lobby op subsidies. 
• Verstrekken van leningen aan bedrijven die geen geld meer kunnen lenen (instellen van een gemeentelijk 


garantiefonds (i.s.m. met banken) vergelijkbaar met het deposito-systeem van de DNB. 
• Herinvoering van een stelsel van hypotheek garantie.  
• Risicodragend investeren in locatie ontwikkeling waar sprake is van het niet meer op eigen kracht afronden 


van de gebieds ontwikkeling door ontwikkelaars. 
• Reductie van gemeentelijke belastingen voor startende en zich vestigende bedrijven (bijvoorbeeld een aantal 


jaren minder OZB) 
• tegen gereduceerde prijs bouwlocaties verwerven om die vervolgens voor eigen rekening en risico te ontwik-


kelen. 
• Gemeentelijke investeringsplanning: investeringen naar voren trekken om hieruit een stimulans op de locale 


economie te laten uitgaan (anti-cyclisch investeren). Hierbij moet rekening gehouden worden met mogelijke 
negatieve effecten door ontwikkelingen in de bouwsector. 


• Bij het accommodatiebeleid vergaande schaarste creëren. 
• Parkeerplaatsen in de openbare ruimte verkopen dan wel in locatie ontwikkeling van woningen brengen.  
• In de balans de slechte risico’s op eigendommen en locatie ontwikkeling af waarderen en weg strepen tegen 


de reservepositie. 
• Beoordelen of de gemeentelijke leningscapaciteit een hoger vreemd vermogen toestaat.  
 
 
 
 








Gemeente Deventer, 5 december 2008 
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SAMENVATTING 


Er is sprake van een financiële crisis die in toenemende mate ook de reële 


economie raakt. De crisis komt op het moment dat de economische groei al over 


haar hoogtepunt heen is. De conjuncturele teruggang en de financiële crisis vallen 


dus samen en versterken elkaar, waardoor de neergang in een versnelling komt. 


Niet alles wat we zien gebeuren houdt direct met de kredietcrisis verband. Diverse 


ontwikkelingen waren al eerder ingezet vanwege de aangekondigde beperkte 


economische groei in 2009. 


 


Nederland en ook Deventer staan er nu nog goed voor en de verwachting is dat 


ook volgend jaar de economie nog zal groeien. De groei is echter wel flink 


getemperd in vergelijking met 2008. 


 


Van de vier pijlers van de economie wankelen er drie: 


 Alle sectoren worden direct en hard geraakt door de crisis. De quartaire sector 


ondervindt maar beperkt hinder, de stuwende bedrijven zoals de industrie, de 


bouw en de transportsector komen in zwaarder weer terecht. Vooral een ne-


gatieve ontwikkeling van de industrie kan voor Deventer grote gevolgen heb-


ben. Voor alle sectoren geldt dat de bedrijfsinvesteringen fors worden 


teruggeschroefd als gevolg van een afnemend vertrouwen en beperkte finan-


cieringsmogelijkheden. 


 De export zal sterk teruglopen als gevolg van een afnemende groei van de 


wereldhandel en een aanstaande recessie bij onze belangrijkste handelspart-


ners. Het Deventer bedrijfsleven is voor haar omzet meer dan gemiddeld van 


de buitenlandse handel afhankelijk en daarmee komt de omzetontwikkeling 


extra onder druk te staan. 


 De consumptieve bestedingen nemen nog toe, maar zullen door de groeiende 


onzekerheid over banen, mogelijke negatieve koopkrachtontwikkeling e.d. af-


nemen.  
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 De overheidsinvesteringen blijven zeker de komende tijd min of meer op pijl. 


Wel kan er een verandering in prioriteiten ontstaan. 


 


Dat Nederland en ook Deventer aan de vooravond van een economische neer-


gang staan is evident. Hoe groot de dip zal worden is nog onzeker. Vooralsnog 


lijkt er sprake te zijn van een afvlakkende groei en staan Nederland en Deventer 


er niet slecht voor. Een crisis zoals in de eerste helft van de jaren tachtig is in elk 


geval nog ver weg en de uitgangssituatie is duidelijk een andere. Niemand weet 


hoe groot de financiële crisis nog kan worden en wanneer de lucht weer opklaart. 


Ook de impact op de reële economie is gissen. 
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1 INLEIDING 


De gebeurtenissen rondom de kredietcrisis en de banken wereldwijd stapelen zich 


op. De gevolgen zijn groot en het beïnvloedt sterk het gedrag van burgers en 


bedrijven. Het laat niemand onberoerd. Ook al lijkt door ingrijpende maatregelen 


van de Europese overheden in vergaande steunmaatregelen het tij gekeerd. 


Inmiddels beginnen de sociaal economische gevolgen zichtbaar te worden. 


 


De gemeenteraad heeft in november de Begroting 2009 vastgesteld evenals de 


Vastgoedrapportage. Aansluitend zijn de Kantorenvisie, de Woonvisie en daarna 


de Grondnota en de Strategische Economische Visie aan de beurt. Bij al die 


producten kan de (terechte) vraag gesteld worden, wat de ontwikkelingen die nu 


gaande zijn hierop mogelijk voor effect kunnen hebben. Kloppen de uitgangspun-


ten nog wel en zo nee, wat zijn daarvan dan de potentiële gevolgen? 


 


Daarom heeft het college van B&W opdracht gegeven om een drietal korte 


strategische scenario’s op te stellen die met een swot analyse de mogelijke 


gevolgen van de kredietcrisis in beeld brengen.  


 


Het doel is op zeer korte termijn te komen tot drie strategische scenario’s die het 


college van B&W in staat stelt de gemeenteraad antwoord te geven op de actuele 


economische situatie en richting te geven aan de rol van de gemeente hierin. 


 


Het resultaat is drie strategische scenario’s: 


1. De situatie van vóór de crisis keert terug en de eerdere beleidsuitgangspunten 


blijven gehandhaafd. 


2. De economische situatie stabiliseert zich op een lager niveau. 


3. De economie raakt in een vrije val en zal nog verder terugzakken. 
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Hierbinnen wordt een aantal vragen gesteld: 


 Wat zijn de mogelijke gevolgen van de Kredietcrisis voor de Deventer econo-


mie? 


 Met welke partners heeft de gemeente te maken die bepalend zijn bij de 


gevolgen van de economische ontwikkeling? 


 Wat is de rol van de gemeente hierin (actief, passief, faciliterend, regisserend)? 


 Welke partners zijn met de gemeente bepalend bij het nemen van maatrege-


len? 


 


Dit leidt tenslotte per strategisch scenario tot: 


1. Een beknopte swot analyse 


2. Een palet aan mogelijkheden om het effect van de negatieve economische 


ontwikkeling te lijf te gaan  


 


De indeling hierna is als volgt: 


 


 


 


Duidelijk is dat al hetgeen hierna is gesteld, slechts richtingen zijn waarin het 


denken en het beleid op (zeer) korte tot (middel)langere termijn zich kan ontwik-


kelen. Belangrijk is de voornaamste knoppen in beeld te brengen waar de ge-


meente aan kan draaien, maar ook de ontwikkelingen die zich op lokaal niveau 


zouden kunnen voordoen en waarvoor het instrumentarium ontbreekt. Uiteindelijk 


resteert een palet aan sturingsvariabelen per scenario. 
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2 MOGELIJKE GEVOLGEN VAN DE 


KREDIETCRISIS VOOR DE 


DEVENTER ECONOMIE EN 


INWONERS 


 


2.1 ONZE UITGANGSSITUATIE 


De crisis van begin jaren tachtig staat menigeen nog helder voor de geest. 


Nederland stond er economisch gezien ronduit slecht voor. In 1979 was de 


tweede oliecrisis uitgebroken. De wereldwijde handel liep enorm terug. Veel 


Nederlandse bedrijven leden grote verliezen en moesten sluiten. Duizenden 


mensen raakten hun baan kwijt. In de jaren 1984 – 1985 telde Nederland een 


recordaantal van ruim 800.000 werklozen. Bovendien had Nederland te maken met 


een enorm begrotingstekort. De overheid moest daarom fors bezuinigen. Lonen 


en uitkeringen gingen omlaag.  


 


Momenteel bevinden we ons in een geheel andere situatie. De economie staat er 


(nog) goed voor. De werkloosheid is lager dan ooit en de werkgelegenheid groeit 


nog steeds. Veel bedrijven hebben een aantal vettere jaren achter de rug en 


hebben daarom het nodige vlees op de botten. Veel van hen kunnen tegen een 


stootje. De bevolking is overwegend koopkrachtig en veel mensen beschikken 


over financiële reserves. Een recessie als in de jaren tachtig lijkt vanwege deze 


compleet andere uitgangssituatie niet voor de hand te liggen.  
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Om de actuele situatie te interpreteren en verklaren is het van belang de econo-


mische ontwikkeling in een breder perspectief te plaatsen. Dan moet met een 


aantal economische wetmatigheden rekening gehouden worden. In hoofdlijnen is 


er een langjarige cyclus van 50 jaar tussen top en dieptepunt (de structuur van de 


economie). Wij zijn net de top voorbij en zullen de komende 20 jaar rekening 


moeten houden met een teruggang of bescheidener groei. Daarbinnen zijn er de 


zgn. conjunctuurgolven van 5-7 jaar. Daarom heen zijn er uiteraard incidentele 


ontwikkelingen die hier invloed op uit oefenen, zoals WO-2, de oliecrisis (1973), 11 


september 2001. Interessant is vast te stellen in welk tijdsgewricht die bijzondere 


gebeurtenissen plaatsvonden. Dan valt op dat WO-2 in een tijd van aanstaande 


economische opleving plaatsvond, die logischerwijze gevolgd werd door een 


sterke groei in de 50er en 60er jaren. Het tegenovergestelde vond plaats ten tijde 


van de oliecrisis. Die was niet de oorzaak van de diepe teruggang, maar had hier 


wel grote invloed op. Zo valt ook op hoe een neerwaartse beweging als na 11 


september 2001 direct weer gecorrigeerd werd.  


 


Daarom is het goed vast te stellen dat we ons nu, uitgaande van de Condratief 


cyclus,  in een langjarige dalende lange termijn beweging bevinden. De actuele 


kredietcrisis is hierin niet zo zeer oorzaak als wel logisch gevolg. De intensiteit 


ervan is een ander aspect. Die is immers afhankelijk van feitelijke emotie van 


burgers, bedrijven en overheden. 
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Voor de goede orde. Onderstaand beeld is uiteraard bedoeld als een schemati-


sche weergave van diverse historische gebeurtenissen en is niet bedoeld als een 


exacte weergave van de economie in de afgelopen decennia. 


 


 


 


 


Het bovenstaande is bij de uitwerking van de scenario’s als basis gebruikt om de 


afwijking van de hier geprognosticeerde situatie zichtbaar te maken. 


 


2.2 VOORUITZICHTEN VOOR NEDERLAND EN DEVENTER OP DE KORTE TERMIJN 


De crisis in de financiële sector, begonnen in de VS, is overgeslagen naar Europa 


en is inmiddels duidelijk merkbaar in de reële economie. En wel met een dergelijk 


impact dat de economieën van een groot aantal landen op korte termijn in een 


recessie belanden. Dit stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een op 


woensdag 8 oktober gepubliceerde nieuwe editie van het halfjaarlijkse onder-


zoeksrapport World Economic Outlook.  


 


Het IMF noemt het “de gevaarlijkste financiële crisis sinds de jaren dertig” die een 


zware rem zet op de wereldeconomie. Volgens het IMF zal het beeld voor 
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Nederland nog relatief gunstig zijn. De economische groei valt in Nederland 


volgend jaar weliswaar terug tot een magere 1 procent, maar ligt daarmee nog 


altijd aanzienlijk boven het gemiddelde van 0,2 procent dat voor de hele eurozone 


wordt verwacht. De werkloosheid zal in Nederland tot en met volgend jaar naar 


verwachting op het laagste niveau van alle westerse landen blijven liggen. De 


verwachting van het IMF is dat de wereldeconomie pas eind volgend jaar weer 


een bescheiden herstel zal gaan vertonen.  


 


Deventer beweegt met haar economische groei ongeveer rond het landelijke 


gemiddelde. Dit betekent dat wanneer de BV Nederland zich staande weet te 


houden in deze roerige tijden, dit in iets meer of mindere mate ook voor Deventer 


zal gelden. Er zijn geen aanwijzingen dat de Deventer economie zich in dit geval 


heel anders zal gaan gedragen dan het landelijke beeld.  


 


Overigens zou de groei van de wereldeconomie ook zonder de financiële crisis 


zijn afgezwakt. De neerwaartse beweging was al ingezet door een dreigende 


oververhitting en de inflatie die daar het gevolg van was. Er heerst grote schaarste 


aan grondstoffen en arbeidskrachten. Deze schaarste zorgt voor een prijsopstu-


wend effect. In veel Westerse economieën dreigt een opwaartse loon- en prijsspi-


raal die de economische groei zou hebben getemperd. De kredietcrisis komt daar 


bovenop en versterkt daarmee de conjuncturele teruggang. Door de abrupte rem 


op de groei zullen de problemen acuter en pregnanter zijn.  


 


2.3 DE STAND VAN ZAKEN TEN AANZIEN VAN DE VIER ECONOMISCHE PIJLERS 


Er is veel aan de hand in de wereld, Nederland en Deventer. De economische 


crisis domineert het nieuws in de Westerse wereld. Maar wat is er nu eigenlijk aan 


de hand. Waar doen zich problemen voor en hoe groot zijn deze problemen? Wat 


staat ons nog te wachten? Om in de buurt van antwoorden te komen, zullen de 


problematiek en de gevolgen daarvan ontrafeld moeten worden. Dit doen we 







  SCENARIOANALYSE KREDIETCRISIS DEVENTER 


Gemeente Deventer   pagina   15


 


door aandacht te besteden aan de vier belangrijkste pijlers van de economie, te 


weten: 


 


 Bedrijfsinvesteringen  


 Export 


 Consumptieve bestedingen 


 Overheidsinvesteringen 


 


Dit zijn de pijlers waar de Nederlandse en dus ook de Deventer economie op 


rusten. Wanneer één van deze pijlers wankelt is er nog niet zo veel aan de hand. 


Echter wanneer meerdere pijlers gelijktijdig inzakken ontstaan economische 


problemen. De kredietcrisis heeft in meer of mindere mate een effect op elk van 


deze vier pijlers.  


 


Hieronder volgt een korte analyse van de situatie ten aanzien van de vier pijlers in 


Nederland met waar mogelijk een doorvertaling voor Deventer. Deze analyse geeft 


inzicht in de (mogelijke) impact van de crisis op de nationale en Deventer econo-


mie op dit moment en in de nabije toekomst. 


 


 


2.3.1 Effecten op het bedrijfsleven en de bedrijfsinvesteringen 


De mate waarin effecten van de kredietcrisis doorwerken in de reële economie 


hangt in belangrijke mate af van de productiestructuur. Immers, niet elke sector 


wordt in gelijke mate getroffen. Bij een oververtegenwoordiging van sectoren die 


relatief grote problemen gaan ervaren, betekent dat, dat de klap harder zal 


aankomen dan elders. In onderstaande figuur is de productiestructuur van 


Nederland en de regio Deventer weergegeven.  
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Productiestructuur in Deventer e.o. en Nederland in 1996 en 2005 (exclusief delfstof-


winning) 


Bron: CBS 


 


De belangrijkste conclusies zijn: 


 De industrie is in de Deventer productiestructuur sterk oververtegenwoordigd 


in vergelijking met Nederland als geheel. 


 Het gewicht van de bouwsector wijkt niet noemenswaardig af van het landelij-


ke beeld. 


 De quartaire sector is in Deventer ruim vertegenwoordigd. Vooral de zorgsec-


tor legt veel gewicht in de schaal. Overheid en onderwijs zijn in omvang rela-


tief klein. 


 De sector transport en communicatie is in Deventer van ondergeschikt belang 


in vergelijking met Nederland. 


 De financiële diensten zijn in Deventer sterk ondervertegenwoordigd. 
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Financiële sector staat fors onder druk 


 


Nu zijn er nog geen grote gevolgen voor de werkgelegenheid in de financiële 


sector in Nederland. De arbeidsmarkt zal echter wel steeds steviger onder druk 


komen te staan. Elders in de wereld zijn al meer dan 100.000 banen geschrapt als 


gevolg van de crisis en naar verwachting zal dit aantal toenemen. Verliezen zijn 


vooral groot bij de zakenbanken. Dit is echter een tak van sport die in Nederland 


veel minder wordt beoefend dan bijvoorbeeld in de VS en GB.  


 


De financiële sector leent minder makkelijk geld aan bedrijven, consumenten en 


aan elkaar en vanwege de grotere risico’s is de rente omhoog geschoten. Geld is 


het smeermiddel van de economie en vanwege gebrek aan vertrouwen en focus 


op risicominimalisatie is er zand in de economische motor terecht gekomen. Ook 


Deventer bedrijven en consumenten ondervinden hier net als elders hinder van. 


Banken financieren vrijwel geen fusies en overnames meer, investeringen worden 


maar mondjesmaat gefinancierd en de drempels voor het verstrekken van per-


soonlijke leningen en hypotheken zijn aanzienlijk verhoogd. Welke schade dit 


aanbrengt aan de economische groei is op dit moment moeilijk voorspelbaar. 


 


Ook veel Deventer bedrijven en consumenten zullen veel minder eenvoudig aan 


geld kunnen komen, waardoor de groei zal worden afgeremd. Kijken we naar de 


directe gevolgen van de crisis voor de banken en verzekeraars, dan kunnen we 


constateren dat de financiële sector (banken en verzekeraars) in Deventer van 


ondergeschikt belang is in termen van toegevoegde waarde en werkgelegenheid. 


De sector was al sterk ondervertegenwoordigd in de productiestructuur. De crisis 


in de sector zal de Deventer economie in directe zin dus minder raken dan in veel 


andere steden. Door de krappe arbeidsmarkt vinden eventuele boventalligen naar 


verwachting snel weer een baan.  


 


Ook hier moeten we een goed onderscheid maken tussen de gevolgen van de 


kredietcrisis en andere sectorale ontwikkelingen. Zo is al geruime tijd een tendens 


van schaalvergroting aan de gang in vooral het bankwezen. Banken (Rabobank, 
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SNS, Fortis en ABN/AMRO) concentreren hun activiteiten en sluiten kleinere 


kantoren. De afgelopen jaren is de werkgelegenheid bij de banken in Deventer al 


gedaald. Deze daling stond los van de crisis, maar bij eventuele toekomstige 


beslissingen kan dit natuurlijk wel een rol gaan spelen. 


 


 


Stuwende sectoren in Deventer voelen de crisis 


 


Industrie 


Naast banken en verzekeraars ondervinden vooral de grotere internationaal 


opererende bedrijven problemen door de kredietcrisis. Diverse bedrijven in 


Nederland schrijven momenteel rode cijfers als gevolg van slechtere economische 


omstandigheden en de pijn wordt in vele sectoren gevoeld (producenten van 


duurzame consumptiegoederen, technologiebedrijven, procesindustriële bedrijven, 


etc.). Ook kleinere bedrijven ondervinden hinder als schakels in de ketens van de 


grote producenten. Zo worden leveranciers in de automobielindustrie hard 


getroffen vanwege de sterke daling van de autoproductie als direct gevolg van de 


kredietcrisis. Verwacht mag worden dat ook de autoverkoop bij de dealers 


afneemt. 


 


Het producentenvertrouwen daalt scherp, onder meer als gevolg van een krim-


pende orderportefeuille. Vooral de industriële ondernemers zijn pessimistisch. De 


rentelasten stijgen en bedrijven krijgen steeds minder makkelijk kredieten om de 


nodige investeringen te plegen (met name het innovatiekrediet staat onder druk). 


Vooral de kapitaalintensieve bedrijven in bijvoorbeeld de metaal en de chemie 


hebben hier last van. 


 


De gestegen kosten dwingt vele bedrijven tot het nemen van efficiëntiemaatrege-


len. Zo liet Akzo-Nobel recentelijk weten dat de komende drie jaar 3.500 banen 


geschrapt zullen worden in Amerika en Europa. En ook veel andere bedrijven, 


zoals Philips  en KPN moeten in de komende tijd de broekriem aanhalen. Dit kan 


niet alleen aan de kredietcrisis worden toegeschreven. Veel bedrijven ondervon-
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den al hinder van de hoge grondstofkosten en oplopende personeelskosten. Het 


feit dat bedrijven hun investeringen nu niet meer gefinancierd krijgen is de 


volgende tegenslag.  


 


Deventer beschikt tot op heden over een krachtige industriële sector. De afgelo-


pen jaren zijn de nodige banen in deze sector verdwenen, maar de toegevoegde 


waarde van de sector en daarmee het gewicht in de Deventer productiestructuur 


zijn onverminderd groot gebleven (anders dan in Nederland waar de sector snel 


terrein verliest). De sector kent in Deventer ook een grote spreiding met veel 


bedrijven in veel verschillende sectoren. De grote afhankelijkheid van een sector 


die in de wind is komen te staan maakt Deventer kwetsbaar, maar de grote 


spreiding en het feit dat veel bedrijven tot op heden (zeer) gezond zijn vormen als 


het ware een contragewicht. Wat zwaarder weegt zal moeten blijken. 


 


Bouwsector 


De buitenlandse geldkraan die jarenlang de Nederlandse vastgoedsector van 


middelen voorzag om kantoren en andere commerciële gebouwen neer te zetten, 


is dichtgedraaid door de kredietcrisis. Ook de woningproductie hapert doordat 


ontwikkelaars pas bij een hogere bezetting met bouwen beginnen. Ten minste 


15% van de plannen in Nederland voor nieuwe winkelcentra, kantoren en bedrij-


venterreinen verdwijnt door de kredietcrisis naar verwachting in de koelkast. 


Althans, dat is de huidige stand van zaken. Het is zeer wel mogelijk dat dit 


aandeel nog fors zal toenemen. Vooral de plannen op kwalitatief minder goede 


locaties worden niet in uitvoering genomen. Banken en andere investeerders 


willen deze projecten niet langer financieren, omdat ze bang zijn dat het vastgoed 


in waarde daalt of ze vragen te hoge rentes, waardoor de bouw niet meer 


rendabel is. De afname van het (toekomstig) bouwvolume heeft directe personele 


consequenties, in eerste instantie vooral bij de projectontwikkelaars, maar later 


mogelijk ook in andere schakels van de bouwketen, zoals de aannemers en de 


architecten. Inmiddels vallen al op diverse plaatsen ontslagen en mogelijk zal er 


een harde sanering gaan plaatsvinden. 
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De Deventer bouwsector is redelijk bescheiden in omvang. De sector kent relatief 


veel kleinschalige bedrijven die voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van de 


regionale markt. Orderportefeuilles zijn nu nog goed gevuld. Wanneer de crisis 


van langere duur blijkt te zijn, zal een aantal van deze ondernemers in lastig 


vaarwater komen. Voor de Deventer economie als geheel zijn deze ontwikkelingen 


niet van doorslaggevende betekenis. 


 


Wel kunnen er gevolgen zijn voor projecten die binnen de gemeente op stapel 


staan, vooral daar waar private partijen een grote bijdrage in hebben. Denk aan de 


invulling van de Sport- en spectakelstrip De Scheg, de herontwikkeling van 


winkelcentra Keizerslanden en Colmschate, de herontwikkeling van het Broederen-


plein, het bouwplan Park Zandweerd, de afbouw van de Boreel 2 en 3, de heront-


wikkeling van het RSC De Snipperling, het villaplan Eikendal, het nieuwe 


Stadskantoor, het Sluiskwartier en het Havenkwartier. 


 


Transportsector 


Eén op de drie transportbedrijven in Nederland meldt al negatieve effecten te 


ondervinden van de kredietcrisis. De transportsector staat minder bloot aan de 


directe gevolgen van de crisis, maar heeft vooral last van de hoge brandstofprijzen 


en de hoge inflatie. Door de afnemende groei van de wereldhandel zal de sector 


verder in het slop raken. Het aantal faillissementen in de sector groeit gestaag.  


 


Los van de kredietcrisis gaat het de laatste jaren al niet goed in de Deventer 


transportsector. De bedrijven in Deventer hebben niet allemaal de omslag naar 


value added diensten kunnen maken en zijn daarmee onder druk komen te staan. 


Bovendien speelt het gebrek aan ruimte de Deventer bedrijven parten. De werkge-


legenheid daalt al jaren en dat geldt ook voor de toegevoegde waarde. De sector 


is inmiddels klein en een verdere daling van de werkgelegenheid zal geen grote 


gevolgen hebben voor het economisch totaalplaatje van de gemeente. 
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Verzorgende sectoren relatief onberoerd 


 


Detailhandel en horeca last van afnemende consumptieve bestedingen 


Detailhandel en horeca zijn erg afhankelijk van consumptieve bestedingen. 


Consumptieve bestedingen en vertrouwen zijn recent nog licht gestegen, maar het 


vertrouwen in de economie en de eigen financiële positie is ver te zoeken. 


Wanneer het vertrouwen zakt, zullen ook bestedingen afnemen. Bij segmenten 


gericht op duurzame consumptiegoederen (auto’s, computers, etc.) is de daling 


duidelijk ingezet. Wat betreft de grotere uitgaven houden consumenten voorlopig 


de hand op de knip. De dagelijkse segmenten zullen minder hinder ondervinden. 


Deze laatste categorie is in sterk vertegenwoordigd. 


 


Zakelijke dienstverlening afhankelijk van presteren andere sectoren 


Deze sector is sterk afhankelijk van de sectoren industrie en bouw en de kwartaire 


sectoren. Bedrijven die vooral voor de marktsectoren werken zullen als eerste de 


gevolgen van de crisis ondervinden. Inkopende bedrijven nemen volop kostenbe-


sparende maatregelen en nemen daarbij ook de dienstenpakketten die ze afne-


men opnieuw onder de loep. Er wordt bijvoorbeeld direct bezuinigd op de ICT 


budgetten, interim-contracten worden niet verlengd en uitzendkrachten krijgen de 


wacht aangezegd. Bedrijven die meer voor de overheidssectoren werken, zijn 


minder kwetsbaar. Ook de zakelijke dienstverlening zal minder makkelijk kunnen 


investeren en hier zullen de investeringen dus teruglopen. Overigens zal dit een 


geringere impact op het totale investeringsniveau hebben dan bij de kapitaalin-


tensieve bedrijven. 


 


Deventer kent een relatief omvangrijke zakelijke dienstverlening. Gevolgen voor 


Deventer zullen dan ook niet uitblijven. De ICT sector is minder sterk vertegen-


woordigd, de ingenieursbureaus zijn juist talrijk. Of er in Deventer meer of minder 


problemen zullen ontstaan dan elders in Nederland is nu nog niet te zeggen.  
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Quartaire sector nauwelijks conjunctuurgevoelig 


De quartaire sector bestaande uit overheid, onderwijs en zorg, is relatief ongevoe-


lig voor economische schommelingen. Deze sectoren worden hoofdzakelijk 


gefinancierd vanuit de publieke sector. Het betreft basisvoorzieningen die derhalve 


aanmerkelijk minder conjunctuurgevoelig zijn. 


 


Dat de quartaire sector weinig last heeft van conjuncturele schommelingen is de 


afgelopen jaren wel gebleken. In 1993-1994 en in 2001-2003, de laatste twee 


recessieperiodes, groeide de quartaire sector tegen de verdrukking in, terwijl de 


meeste andere sectoren krompen. In het begin van genoemde crises vond er zelfs 


een kleine acceleratie van de groei plaats. Vooral zorg en onderwijs toonden een 


groot absorptievermogen vanwege structurele personele tekorten. Bij economische 


tegenwind kiezen mensen eerder voor baanzekerheid en daarmee winnen zorg en 


onderwijs aan populariteit. 


 


Zowel in de zorg als in het onderwijs is een tendens van privatisering aan de 


gang. Steeds meer onderdelen vallen onder het regiem van de vrije markt. 


Hiermee worden deze onderdelen van de quartaire sector mogelijk gevoeliger 


voor conjuncturele schommelingen.  


 


Deventer heeft een relatief grote quartaire sector, zeker in termen van werkgele-


genheid. Meer dan 30% van de werkgelegenheidsstructuur komt voor rekening 


van deze sector. In de onderwijssector heeft een behoorlijke privatiseringsslag 


plaatsgevonden. De publieke onderdelen krimpen in termen van aantallen studen-


ten en personeel. Het private onderwijs daarentegen zat de laatste jaren duidelijk 


in de lift. Mogelijk zal de economische terugval negatieve consequenties hebben 


voor aantallen studenten en werkgelegenheid doordat consumenten en bedrijven 


minder te besteden hebben. De Deventer gezondheidszorg bestaat hoofdzakelijk 


uit een omvangrijke basiszorgvoorziening en nauwelijks uit private partijen, zoals 


optische centra, private revalidatie, en centra gespecialiseerd in plastische chirur-


gie. De overheid zal als gevolg van de crisis waarschijnlijk niet noemenswaardig 


snijden in het personeelsbestand. Mogelijk zal het aantal werknemers iets teruglo-
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pen, maar het betreft hier geen grootscheepse reorganisaties. De quartaire sector 


is daarmee een vaste waarde voor Deventer en vormt een stabiele basis onder de 


Deventer economie.  


 


Deelconclusie vanuit de vraagstelling “welke gemeentelijke rol en met wie”: 


 De rol van de gemeente is met name faciliterend. De gemeente kan niet de 


primaire taak van het bedrijfsleven overnemen. Vanuit de rol als overheid, is 


de gemeente wel in staat zwakke sectoren die faciliteiten te bieden die nodig 


zijn (vestiging, grondprijs, vergunningen ed.). 


 De partners waarmee de gemeente dit realiseert is het locale bedrijfsleven. 


 


 


 


2.3.2 Effecten op de exportpositie 


De groei van de wereldeconomie stagneert. Gecombineerd met de dure euro zet 


dat de exportpositie van bedrijven in Nederland stevig onder druk. De laatste 


jaren is de export flink toegenomen, maar naar verwachting zal deze groei flink 


worden getemperd.  


 


Exportontwikkeling in Deventer en Nederland in de periode 2003-2007 in % 


Bron: KvK, ERBO 


 


Het Deventer bedrijfsleven is relatief gevoelig voor ontwikkelingen op de buiten-


landse markten. Deze gevoeligheid is het gevolg van de sterke afhankelijkheid van 


de handel met het buitenland voor de omzetontwikkeling. Deventer bedrijven 
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exporteren meer dan gemiddeld en ook de groei is de laatste jaren groter 


geweest dan in Nederland als geheel. Deze relatieve openheid van de economie 


maakt dat mondiale stagnatie meer dan gemiddeld merkbaar zal zijn in Deventer. 


Dit zal zeker merkbaar zijn in de stuwende sectoren waar de omzetontwikkeling 


onder druk komt te staan. 


 


Deelconclusie vanuit de vraagstelling “welke gemeentelijke rol en met wie”: 


 De rol van de gemeente is passief. In algemene zin kan de gemeente bedrij-


ven faciliteren, maar Deventer is niet in de positie invloed op de exportpositie 


van Nederland uit te oefenen.  


 De partners waarmee de gemeente dit realiseert is het locale bedrijfsleven, 


Kamer van Koophandel, werkgeversorganisaties, regionale ontwikkelingsmaat-


schappij, etc.. 


 


 


2.3.3 Consumptieve bestedingen 


 


Terecht of onterecht, consumenten hebben momenteel weinig vertrouwen in de 


economische ontwikkeling in het algemeen en maken zich zorgen over de eigen 


financiële positie in de toekomst., Hoewel het vertrouwen in augustus en septem-


ber iets toenam blijft het op een historisch laag niveau. Dit gebrek aan vertrouwen 


zet waarschijnlijk een rem op de consumptieve bestedingen, in elk geval waar het 


huizen of duurzame consumptiegoederen als auto’s, computers e.d. betreft. 


Grotere uitgaven worden tot nader order uitgesteld en leningen zijn niet gemak-


kelijk meer af te sluiten. Hoe kooplustig het grote publiek is kan getest worden in 


december bij het MKB, ook de reisbureaus zijn een goede graadmeter.  


 


De consumptieve bestedingen hebben te lijden onder de toegenomen onzeker-


heid. Hoewel ontslagen nog niet op substantiële schaal zijn aangekondigd, de 


werkgelegenheid zelfs nog toeneemt en de werkloosheid daalt, neemt het gevoel 
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van baanzekerheid af. De werkgelegenheidsgroei zal stagneren en de werkloos-


heid staat op het punt weer toe te nemen.  


Veel consumenten hebben bij een zich langer doorzettende crises in de toekomst 


feitelijk minder te besteden doordat aandelenpakketten aanzienlijk minder waard 


zijn geworden waardoor grote bedragen zijn verdampt. Ook bestaan er onzeker-


heden over spaartegoeden. De Nederlandse staat heeft zich garant gesteld voor 


spaartegoeden tot 100.000 euro, maar dat kan de onrust niet geheel wegnemen. 


Overigens zullen meer mensen meer gaan sparen.  


 


De koopkracht staat onder druk door matiging van de loonontwikkelingen in 


relatie tot een aanhoudend hoge inflatie en hogere lasten. Vooral de rentelasten 


stijgen, zeker voor die mensen met persoonlijke leningen of huishoudens waarvan 


de rentevaste periode van de hypotheek afloopt en hypotheken moeten worden 


omgezet. Lastenverlichtingen van de overheid zullen dit maar ten dele compense-


ren.  


Door ontspanning van de economie zal de inflatie in de komende jaren afnemen. 


Mogelijk zal dit bij een diepere recessie zelfs kunnen omslaan in deflatie, zoals 


nog geen decennium geleden in Japan gebeurde nadat de bankencrisis het land 


daar in een recessie bracht. 


 


Pensioenfondsen hebben veel op hun aandelenportefeuilles verloren. De schade 


bedraagt tientallen miljarden euro’s. Gevolg is dat de meeste pensioenfondsen de 


uitkering niet voor inflatie zullen corrigeren en dat de premies zullen stijgen. Dit 


leidt tot koopkrachtverlies. De kans dat pensioenfondsen de komende tijd failliet 


zullen gaan is bijzonder gering. Wel zijn er mogelijk negatieve gevolgen voor de 


pensioenopbouw.  


 


Deelconclusie vanuit de vraagstelling “welke gemeentelijke rol en met wie”: 


 De rol van de gemeente op het gebied van consumptieve bestedingen is een 


actieve. In het financiële hoofdstuk wordt hier nader op ingegaan.  
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 De gemeente realiseert dit met veel partijen, omdat op het gebied van 


consumptieve bestedingen, naast bedrijven bijna elke maatschappelijke orga-


nisatie een rol te vervullen heeft. 


 


 


2.3.4 Overheidsinvesteringen 


 


Normaal gesproken zijn de overheidsuitgaven weinig conjunctuurgevoelig. 


Natuurlijk is een economische crisis ook bij de overheid merkbaar. Zo nemen de 


belastinginkomsten af en zullen wellicht begrotingen moeten worden bijgesteld. 


Ook kunnen in projecten eventuele samenwerkingspartners in de problemen 


komen met mogelijke consequenties voor de continuïteit. De overheid wordt vaker 


enig probleemeigenaar en staat er daarom ook vaker alleen voor. De overheidsin-


vesteringen blijven dus min of meer overeind, maar door een lagere multiplier op 


deze investeringen zal ook de maatschappelijke impact afnemen. 


 


Het feit dat het investeringsniveau min of meer op niveau blijft wil nog niet 


zeggen dat er niets zal veranderen. Het is zeer wel denkbaar dat de crisis, zeker 


wanneer deze hardnekkig blijkt te zijn, gevolgen zal hebben voor de focus van en 


prioriteitstelling binnen de overheid. Zo zullen mogelijk projecten met een grote 


sociaal-economische impact hoger op de investeringsagenda komen te staan. Dit 


zou ten koste kunnen gaan van thema’s die vooral in een tijd van economische 


voorspoed op veel aandacht kunnen rekenen, zoals investeringen in milieu en 


ruimtelijke kwaliteit. Dergelijke verschuivingen kunnen niet alleen tussen, maar ook 


binnen projecten optreden.  


 


Onderwerp van deze verkenning is ook vooral te kijken in welke mate de lokale 


overheid met haar uitgaven en instrumenten haar functie als een van de pijlers 


onder de economie kan vergroten of in stand kan houden. In hoofdstuk 4. wordt 


dit nader beschouwd. 
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Deelconclusie vanuit de vraagstelling “welke gemeentelijke rol en met wie”: 


 De rol van de gemeente op het gebied van overheidsinvesteringen is een 


actieve en regisserende. De gemeente is immers zelf initiator van de eigen 


investeringen. 


 Dit wordt gerealiseerd met door de gemeente te kiezen partijen met wie 


projecten, locatieontwikkeling e.d. wordt uitgevoerd.  


 


 


2.4 GEVOLGEN VOOR HET BEDRIJFSLEVEN IN DEVENTER 


Vanwege het vertrouwelijke karakter is de bijlage met de gevolgen van de 


kredietcrisis voor het bedrijfsleven in Deventer niet in deze publicatie opgenomen. 


 


 


2.5 ENKELE CONCLUSIES 


Er is sprake van een financiële crisis die in toenemende mate ook de reële 


economie raakt. De crisis komt op het moment dat de economische groei al over 


haar hoogtepunt heen is. De conjuncturele teruggang en de financiële crisis vallen 


dus samen en versterken elkaar, waardoor de neergang in een versnelling komt. 


Niet alles wat we zien gebeuren houdt direct met de kredietcrisis verband. Diverse 


ontwikkelingen waren al eerder ingezet vanwege de aangekondigde beperkte 


economische groei in 2009. 


 


Nederland en ook Deventer staan er nu nog goed voor en de verwachting is dat 


ook volgend jaar de economie nog zal groeien. De groei is echter wel flink 


getemperd in vergelijking met 2008. 
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Van de vier pijlers van de economie wankelen er drie: 


 Alle sectoren worden direct en in sommige gevallen zelfs hard geraakt door 


de crisis. De quartaire sector ondervindt maar beperkt hinder, de stuwende 


bedrijven zoals de industrie, de bouw en de transportsector komen in zwaar-


der weer terecht. Vooral een negatieve ontwikkeling van de industrie kan voor 


Deventer grote gevolgen hebben. Voor alle sectoren geldt dat de bedrijfsin-


vesteringen fors worden teruggeschroefd als gevolg van een afnemend ver-


trouwen en beperkte financieringsmogelijkheden. 


 De export zal sterk teruglopen als gevolg van een afnemende groei van de 


wereldhandel en een aanstaande recessie bij onze belangrijkste handelspart-


ners. Het Deventer bedrijfsleven is voor haar omzet meer dan gemiddeld van 


de buitenlandse handel afhankelijk en daarmee komt de omzetontwikkeling 


extra onder druk te staan. 


 De consumptieve bestedingen nemen nog toe, maar zullen door de groeiende 


onzekerheid over banen, mogelijke negatieve koopkrachtontwikkeling e.d. niet 


langer stijgen of zelfs afnemen.  


 De overheidsinvesteringen blijven zeker de komende tijd min of meer op peil. 


Wel kan er een verandering in prioriteiten ontstaan. 


 


Dat Nederland en dus ook Deventer aan de vooravond van een economische 


neergang staan is evident. Hoe groot de dip zal worden is nog onzeker. Voor-


alsnog lijkt er sprake te zijn van een afvlakkende groei en staan Nederland en 


Deventer er niet slecht voor. Een crisis zoals in de eerste helft van de jaren tachtig 


is in elk geval nog ver weg en de uitgangssituatie is duidelijk een andere. 


Niemand weet hoe groot de financiële crisis nog kan worden en wanneer de lucht 


weer opklaart. Ook de impact op de reële economie is gissen.  







  SCENARIOANALYSE KREDIETCRISIS DEVENTER 


Gemeente Deventer   pagina   29


 


3 DRIE ONTWIKKELSCENARIO’S 


 


Hierna zijn de drie strategische scenario’s nader uitgewerkt: 


a. De situatie van vóór de crisis keert terug en de eerdere beleidsuitgangspun-


ten blijven gehandhaafd. 


b. De economische situatie stabiliseert zich op een lager niveau. 


c. De economie raakt in een vrije val en zal nog verder terugvallen. 
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SCENARIO 1: De situatie van voor de crisis keert terug en de 


eerdere beleidsuitgangspunten blijven gehand-


haafd. 


 


Beschrijving van het scenario: 


Wat zich in de maand september en de eerste 


helft van oktober heeft voorgedaan is een incident 


dat geen effect heeft op het structurele verloop 


van de economie. Dit houdt in dat er van wordt 


uitgegaan dat de economische verkenning zoals 


die rond het midden van 2008 is uitgevoerd, 


bepalend is voor de prognose van ontwikkelingen in werkgelegenheid, economische groei 


en inflatie. 


 


 


 


Omgevingsverkenning algemeen (wat gebeurt er en wat is daarvan het 


gevolg): 


 In zijn algemeenheid wordt verwezen naar de analyse in de vastgoedrapporta-


ge 2008 en de op te stellen economische verkenning. 


 Werkgelegenheid daalt in 2009 om zich daarna weer te herstellen. 


 Projecten worden tijdelijk stilgelegd vanwege financieringsproblemen om 


daarna weer op te starten 


 Geen grote accentverschuivingen op de politieke investeringsagenda 


 Economische pijlers blijven overeind. 


 De rijksoverheid verdient het in banken geïnvesteerde geld op termijn terug. 


 Consumentenmarkt trekt op termijn weer aan. 
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SWOTanalyse: 


 


1) Is belangrijk als het economisch slecht gaat, zal de nadruk meer op lokale 


economische activiteit liggen. 


2) Bij teruglopende bestedingen zullen naar verwachting meer binnenlandse 


bestemmingen gezocht worden. 


3) Mits procedures slagvaardig worden doorlopen. 


 


Mogelijke activiteiten door of in relatie tot de gemeente: 


 Doorgaan met het ingezette collegebeleid bij voortzetting bestaande situatie 


 Reserveren extra middelen Wet Werk en Bijstand (voor in elk geval de korte 


termijn). 


 Woningbouwcorporaties stimuleren (stille dwang) om meer risicodragend te 


investeren in met name openbare ruimte en maatschappelijke voorzieningen. 


 Nadrukkelijk sturen op realisatie bedrijvenpark A1 (z.s.m. kavels uit kunnen 


geven – selectief) waardoor de structuurversterking van Deventer wordt be-


vorderd. 
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 Coalities vormen met partijen die de nodige maatschappelijke invloed hebben 


gecombineerd met geld/eigendom. Gedacht moet worden aan: 


 Saxion/ROC (m.b.t. groei Saxion) 


 Provincie (geld en terugdringen regelgeving) 


 Woningbouwcorporaties 


 Krachtig doorzetten regulering. 


 Groei beroepsbevolking faciliteren (opleiding/wonen) 


 Beleid meervoudig ruimtegebruik/duurzaamheid omzetten in daden. 


 Nog sterkere lobby op subsidies. 
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SCENARIO 2: De economische situatie stabiliseert zich op het 


huidige lagere niveau. 


 


Beschrijving van het scenario: 


De economische ontwikkelingen die 


zich in september en de eerste helft 


van oktober hebben voorgedaan, 


leiden tot een permanente herschik-


king van de economische verhou-


dingen. De economie stabiliseert 


zich op dit niveau waarna in de 


komende tijd (twee jaar) de gevolgen hiervan in de volle breedte van de maat-


schappij gaan optreden. Dit houdt in dat de echte stabilisering zich pas zal 


voordoen als het effect op andere plaatsen is uitgewerkt. 


 


De belangrijkste “pijn” moet nog komen omdat veel effecten pas na 12-24 


maanden optreden. Daarnaast zijn bij dit scenario de gevolgen sterk sectoraal 


gericht en richting burgers persoonlijk (de een heeft er last van en de ander niet). 


 


 


Omgevingsverkenning algemeen (wat gebeurt er en wat is daarvan het 


gevolg): 


 De belangrijkste “pijn” moet nog komen omdat veel effecten pas na 12-24 


maanden optreden. 


 Consumentenvertrouwen neemt op korte termijn af. Dit kan leiden tot een 


rem op bestedingen en hiermee tot een stagnatie van de productie. 


 Op langere temijn zal het bestedingsniveau weer kunnen gaan toenemen. 


Ondertussen zullen zwakke bedrijven het niet meer redden met werkgelegen-


heidseffecten als gevolg. 


 De financiele positie van banken zal leiden tot grotere terughoudendheid in 


kredietverlening aan zowel bedrijven als burgers. Dit kan leiden tot stagnatie 


op de markt voor koopwoningen. Meer kapitaalintensieve bedrijven worden 


beperkt in hun ontwikkelingsmogelijkheden. 
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 De geplande woningbouwproductie en  bevolkingsgroei kan achter gaan 


lopen op de economische groei (bedrijvigheid). Deventer kent een ongunstige 


arbeidsmarktbalans (veel werknemers wonen niet hier). 


 


 


SWOT - analyse: 


 


1) Is belangrijk als het economisch slecht gaat, zal de nadruk meer op lokale 


economische activiteit liggen. 


2) Bij teruglopende bestedingen zullen naar verwachting meer binnenlandse 


bestemmingen gezocht worden. 


 


 


 


 


 


 


 


STERK:


* Sterke en grote zorgsector


* Krachtig midden en kleinbedrijf 1)


* Sterke toeristische sector 2)


* Kwalitatief hoogwaardige bedrijventerreinen


KANSEN:


* Doorgroei van de beroepsbevolking


* Groei van Saxion


* Potentieel te vestigen bedrijven op korte termijn 
honoreren.


ZWAK: 


* Zwakke transportsector


* Veel bedrijven die export afhankelijk zijn


* Veel filiaalbedrijven (zwakke binding met Deventer)


* Lage arbeidsproductiviteit


* Geen voorraad bedrijventerrein uit te geven


BEDREIGINGEN:


* Probleemgevallen in reintegratietrajecten, 
gehandicapten, voortijdig schoolverlaters.


* Lage participatiegraad


* Lage arbeidsproductiviteit


* Groei private opleidingen


* Eigenaren winkelcentra brengen investeringen terug


* Exerne eigendomsposities in kantoren en winkels


* Stagnatie in de woningbouwproductie


* Leegstand in kantoren niet opgevuld.


STERKTE -
ZWAKTE


ANALYSE
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Mogelijke activiteiten door of in relatie tot de gemeente: 


 Reserveren extra middelen Wet Werk en Bijstand (voor zowel de korte als 


lange termijn). 


 Reserveren extra middelen voor reintegratie, schoolverlaters en participatietra-


jecten. 


 Woningbouwcorporaties stimuleren (stille dwang) om meer risicodragend te 


investeren in met name openbare ruimte en maatschappelijke voorzieningen. 


 Stimuleren van vestiging van bedrijven in Deventer die dit op korte termijn 


kunnen realiseren. Inzet van de verschillende instrumenten: 


- Keus voor kansrijke bedrijven 


- Reductie grondprijs (sturingsmiddel) 


- Gerichte arbeidsmarkttoets (hoeveel arbeidsplaatsen realiseert het nieuwe 


bedrijf). 


 Overheidsinvesteringen op peil houden. Hierbij moet rekening gehouden 


worden met mogelijke negatieve effecten door ontwikkelingen in de bouwsec-


tor. 


 Nog sterkere lobby op subsidies. 


 Risicodragend investeren in locatie ontwikkeling waar sprake is van het niet 


meer op eigen kracht afronden van de gebiedsontwikkeling door ontwikke-


laars. 


 Belastingmaatregelen voor startende en zich vestigende bedrijven als optimali-


satie van het vestigingsklimaat voor startende ondernemers. 


 Tegen gereduceerde prijs bouwlocaties verwerven om die vervolgens voor 


eigen rekening en risico te ontwikkelen. 
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SCENARIO 3: De economie raakt in een vrije val en zal nog 


verder terugvallen. 


 


 


Beschrijving van het scenario: 


De economische ontwikkelingen die zich in september en de eerste helft van 


oktober hebben voorgedaan, leidt na een kort moment van stabilisatie (door 


ingrijpen van locale overheden) tot 


een verdere val van de dollar.en tot 


het verder ontwricht raken van de 


economie en maatschappelijke 


verbanden.  De gevolgen (vooral 


vanwege de onzekerheid waar dit 


eindigt) zullen groot zijn en alle 


facetten van de maatschappij raken. 


 


 


Omgevingsverkenning algemeen (wat gebeurt er en wat is daarvan het 


gevolg): 


 Bedrijven vallen om met werkloosheid als gevolg. 


 Bankencrisis leidt tot verdampen spaargeld, pensioenen die niet meer gega-


randeerd zijn en verzekeringen die niet meer dekkend zijn. 


 Dalende of negatieve koopkracht en sterk oplopende tekorten van de over-


heid. 


 Sluiting bedrijven, leidt to werkloosheid en hoger beroep op sociale uitkerin-


gen (WWB). 


 Verschuiving in het overheidsbudget: minder fysiek en meer sociale accenten. 


Hierdoor minder aandacht voor duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit (IJsselfront, 


platteland). 
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 Minder economische dynamiek leidt tot minder mobiliteit/verkeer. Bereikbaar-


heid is geen topprioriteit meer. Investeringsmiddelen kunnen voor andere 


doelen ingezet worden. 


 Door ontbreken van risicodragende partijen, zal de gemeente genoodzaakt 


worden (gebieds)ontwikkeling zelf ter hand te nemen. Hierdoor wordt de ge-


meente meer probleemeigenaar. Dit heeft tot gevolg dat er een roep zal ko-


men om regelgeving (milieu ed.) minder stringent toe te passen. Gevolg van 


zelf realiseren is ook dat projecten duurder (kunnen) worden met in elk geval 


een hogere kapitaalbehoefte. 


 Diverse economische grootheden wijzigen: 


o Minder behoefte aan grondstoffen → Daling grondstoffenprijs (w.o. 


olie en gas) 


o Werkloosheid → Daling van de lonen (na eerst een afname van de 


stijging) 


o Afnemende consumptie → Daling van de inflatie 


o Verstrekte kredieten minder → Daling van de rente 


o Meer sparen; kapitaal langer vast) → Dalende investeringen 


Dit alles heeft op termijn weer voordelige effecten. Na een aantal jaren (minimaal 


5) is een opwaartse correctie te verwachten.  


 


Omgevingsverkenning Deventer specifiek (wat gebeurt er en wat is daarvan 


het gevolg): 


 Indien de productie afneemt, dan zal dit zich het sterkst voltrekken in de 


detailhandel. 


 Daarnaast zullen de gevolgen in de industriële sectoren groot zijn. 


 Terughoudendheid van huizenkopers zal er toekunnen leiden dat het langer 


duurt voor bouwprojecten tot realisatie komen. 


 De doorstroming van woningen zal afnemen waardoor beleidsontwikkeling in 


herstructurering en scheefwonen niet zo snel kan worden gerealiseerd. 
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SWOT - analyse: 


 


1) Is belangrijk als het economisch slecht gaat, zal de nadruk meer op lokale 


economische activiteit liggen. 


2) Bij teruglopende bestedingen zullen naar verwachting meer binnenlandse 


bestemmingen gezocht worden. 


3) Hier zullen de grootste klappen vallen. Dan zijn er drie factoren die dit nadelig 


beïnvloeden: 


a. Beperkt aantal grote bedrijven (Roto Smeets, Impress, Nefit) 


b. Veel bedrijven met concurrentie op prijs (lage lonen landen) 


c. Veel kapitaalintensieve bedrijven (moeilijk geld lenen) 


4) Mits de randvoorwaarden om dit permanent een plaats te geven krachtig 


worden gerealiseerd. 


STERK:


* Krapte op de arbeidsmarkt


* Sterke en grote zorgsector


* Krachtig midden en kleinbedrijf 1)


* Kleine financiele sector (weinig verlies banen)


* Weinig exclusieve detailhandel (daling koopkracht)


* Sterke toeristische sector 2)


KANSEN:


* Doorgroei van de beroepsbevolking


* Vergrijzing en druk op pensioenen (arbeidskrachten)


* Creatieve bedrijvigheid 4)


* Groei van Saxion


* Mogelijkheid sanering wet- en regelgeving


* Beperkt financieel belang gem.woningbouwlocaties


* Afscheid nemen van slechte projecten


* Nieuwe verhoudingen creeren in de  rolverdeling                                                                            
gemeente private partijen (activeren maatschappelijke  
partners


ZWAK: 


* Grote industriele sector 3)


* Veel bedrijven die export afhankelijk zijn


* Veel filiaalbedrijven (zwakke binding met Deventer)


* Lage arbeidsproductiviteit


BEDREIGINGEN:


* Probleemgevallen in reintegratietrajecten, 
gehandicapten, voortijdig schoolverlaters.


* Lage participatiegraad


* Lage arbeidsproductiviteit


* Groei private opleidingen


* Eigenaren winkelcentra brengen investeringen terug


* Exerne eigendomsposities in kantoren en winkels


* Stagnatie in de woningbouwproductie


* Hoge voorraad kantoren in productie


* Leegstand in kantoren niet opgevuld.


STERKTE - ZWAKTE


ANALYSE
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Mogelijke activiteiten door of in relatie tot de gemeente: 


 De gemeente investeert in de rol van ontwikkelaar met name in projecten die 


direct de locatie economie en welvaart bevorderen. De feitelijke investering 


moet zo min mogelijk weglekken uit Deventer. 


 Vangnet voor zwakkeren door voldoende middelen hiervoor te reserveren. 


 Aanbestedingsregels zodanig toepassen dat maximaal ondernemingen uit 


Deventer werk uitvoeren. 


 Woningbouwcorporaties stimuleren (stille dwang) om meer risicodragend te 


investeren in met name openbare ruimte en maatschappelijke voorzieningen. 


 Bij het grondprijsbeleid de prijs voor bedrijvenlocaties koppelen aan sociaal 


economisch belang (dus lagere prijs voor arbeidsintensieve bedrijven). 


 Reductie van huur van gemeentelijk vastgoed door maatschappelijke organisa-


ties. 


 Coalities vormen met partijen die de nodige maatschappelijke invloed hebben 


gecombineerd met geld/eigendom. Gedacht moet worden aan: 


 Provincie 


 Waterschap 


 NS 


 Saxion/ROC 


 Ziekenhuis – Salland verzekeringen 


 Woningbouwcorporaties 


Dit vraagt een andere houding van de gemeente. Nog minder regie dan nu en 


een nog verder terugtredende overheid. 


 Bij gemeentelijke locatie ontwikkeling het maken van winst laten prevaleren 


boven ruimtelijke kwaliteit. 


 Private investeringen laten toenemen door: 


 Snel in te spelen op partijen die zich op korte termijn in Deventer 


kunnen vestigen 


 Sturen op grondprijs 


 Locaties aan te bieden met garantie op andere locatie na enige jaren. 


 Toets op arbeidsplaatsen (arbeidsintensieve bedrijven aan Deventer 


binden). 
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 Herinvoering van het erfpachtsinstrument bij nieuwe locaties. 


 Nog sterkere lobby op subsidies. 


 Verstrekken van leningen aan bedrijven die geen geld meer kunnen lenen 


(instellen van een gemeentelijk garantiefonds (i.s.m. met banken) vergelijkbaar 


met het deposito-systeem van de DNB. 


 Herinvoering van een stelsel van hypotheek garantie.  


 Risicodragend investeren in locatie ontwikkeling waar sprake is van het niet 


meer op eigen kracht afronden van de gebieds ontwikkeling door ontwikke-


laars. 


 Reductie van gemeentelijke belastingen voor startende en zich vestigende 


bedrijven (bijvoorbeeld een aantal jaren minder OZB) 


 tegen gereduceerde prijs bouwlocaties verwerven om die vervolgens voor 


eigen rekening en risico te ontwikkelen. 


 Gemeentelijke investeringsplanning: investeringen naar voren trekken om 


hieruit een stimulans op de locale economie te laten uitgaan (anti-cyclisch 


investeren). Hierbij moet rekening gehouden worden met mogelijke negatieve 


effecten door ontwikkelingen in de bouwsector. 


 Bij het accommodatiebeleid vergaande schaarste creëren. 


 Parkeerplaatsen in de openbare ruimte verkopen dan wel in locatie ontwikke-


ling van woningen brengen.  


 In de balans de slechte risico’s op eigendommen en locatie ontwikkeling af 


waarderen en weg strepen tegen de reservepositie. 


 Beoordelen of de gemeentelijke leningscapaciteit een hoger vreemd vermogen 


toestaat.  
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4 FINANCIELE GEVOLGTREKKING 


 


Onderwerp van deze verkenning is te kijken in welke mate de lokale overheid met 


haar uitgaven en instrumenten haar functie als een van de pijlers onder de 


economie kan vergroten of in stand houden. 


 


4.1 MOGELIJK IN TE ZETTEN NIEUWE FINANCIELE INSTRUMENTEN 


In de reguliere programma’s zijn de bestaande instrumenten opgenomen (uitke-


ringen, kwijtschelding, subsidiering). In dit kader worden alleen nieuwe instrumen-


ten benoemd die aangewend zouden kunnen worden. 


 


Veel kan worden genoemd. Voor de helderheid onderscheiden we vier soorten 


instrumenten: 


 Leningen aan bedrijven die geen geld meer kunnen lenen. Dit kan bijvoor-


beeld door Instellen van een gemeentelijk garantiefonds (i.s.m. met banken) 


voor bedrijven en maatschappelijke instellingen (vergelijkbaar met het deposi-


tosysteem van de DNB) 


 Herinvoering van een stelsel van hypotheek garantie. Dit staat weliswaar haaks 


op de ontwikkeling dat de oude garanties door het Rijk worden overgenomen. 


Maar er is nu sprake van een nieuwe situatie. 


 Risicodragend investeren in locatie ontwikkeling waar sprake is van het niet 


meer op eigenkracht afronden van de gebiedsontwikkeling door ontwikkelaars. 


 Reductie van gemeentelijke belastingen voor startende en zich vestigende 


bedrijven (bijvoorbeeld een aantal jaren minder OZB) 
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 Deventer kent via het GROS (gemeenschappelijke regelingen ondernemers 


Stedendriehoek) regelingen waarmee in nood verkerende ondernemers (tijde-


lijk) geholpen kunnen worden. 


 


In uitwerking zal de gemeente bij de eerste drie instrumenten aanmerkelijk meer 


investeren en hiertoe op de kapitaalmarkt geld moeten lenen. De leencapaciteit 


van de gemeente staat dit naar verwachting wel toe. Het vierde instrument zou 


jaarlijks in de reguliere begroting moeten worden goedgemaakt. 


 


4.2 STRATEGISCHE POSITIES OVERNEMEN 


Onrendabele posities over nemen 


Niet alleen landelijk en mondiaal vallen tot voor kort solide bedrijven om. Dit zal 


ook lokaal plaats (kunnen) vinden. Concreet betekent dit dat private partijen hun 


voorgenomen projecten niet (meer) rendabel kunnen ontwikkelen. Dit heeft direct 


gevolg voor de prijs van de betreffende locatie. Dit biedt de gemeente de 


gelegenheid tegen gereduceerde prijs locaties te verwerven om die vervolgens 


voor eigen rekening en risico te ontwikkelen. Hierbij moeten steeds drie vragen 


worden gesteld: 


a. Past de ontwikkeling in het gemeentelijk beleid (en prioriteitsstelling). 


b. Wat is het exploitatieresultaat rekeninghoudend met een gereduceerde 


aankoopprijs (al of niet na onderhandeling). Anders gezegd: worden een 


potentieel verliesgevende locatie hierdoor sluitend of winstgevend. 


c. Wat zijn de (verdringings)effecten op andere gemeentelijke ontwikkelingen. 


 


Bij het bovenstaande dient met de volgende mogelijke ontwikkelingen rekening 


gehouden te worden: 


 Particuliere ontwikkelaars van woningbouwlocaties die de locatie niet meer 


financieel rond kunnen krijgen en vanwege een te groot vermogensbeslag 


eigendommen afstoten om liquiditeiten vrij te spelen. 
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 Ontwikkelaars van kantorenlocaties om dezelfde reden. Dit speelt met name 


op bedrijvenpark A1. 


 Bouwers van multifunctionele centra en welzijnsaccommodaties. Terughou-


dendheid bij het overnemen van bouwactiviteiten is op zijn plaats. 


 Woningbouwcorporaties zien door rente en financieringsontwikkelingen, hun 


bedrijfswaarde dalen, waardoor risicodragende projecten mogelijk in gevaar 


komen. Alvorens de gemeente hierin een positie zou innemen, is diepgaand 


onderzoek naar de feitelijke financiële positie van de corporaties gewenst. 


 


De rol van de gemeente hierin zou actief en regisserend moeten zijn, vooral ook 


om een duidelijke richtinggevende rol te vervullen in de nieuwe verhoudingen met 


de verschillende marktpartijen. Dit is uiteraard afhankelijk van het scenario waarin 


we terecht komen. De partijen waar we het hier over hebben zijn: 


 Grote projectenontwikkelaars die projecten afstoten. 


 Kleine bouwbedrijven die op risico bouwen/ontwikkelen. 


 Woningbouwcorporaties. 


 


 


 


Anticyclisch investeren 


In voorgaande decennia hebben diverse economische theorieën de ronde gedaan. 


De belangrijkste in de 20e eeuw is die van J.M. Keynes geweest. Alle West-


europese landen hebben hier op enigerlei wijze uitvoering aan gegeven. In die 


theorie vormt een van de belangrijkste pijlers het investeringsniveau van de 


overheid. Uitgangspunt is dat de overheid door haar handelen direct invloed op 


de economische groei uitoefent. Om die reden zijn overheidsinvesteringen nodig. 


Daarnaast kan (anders dan private partijen) de overheid overgaan tot het doen 


van investeringen in perioden dat dit commercieel niet zo aantrekkelijk is, maar 


een beter uitgangspunt biedt wanneer het economisch weer de goede kant op 
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gaat. Dit laatste wordt zgn. “anticyclisch investeren” genoemd. Kortweg gezegd: 


voer investeringen juist op in tijden van krapte in de geldmiddelen.  


 


De financiële dekking van die investeringen kunnen worden gevonden uit de 


middelen die hier toch op lange termijn voor zijn gereserveerd (hetzij uit RGI, 


hetzij uit de lopende begroting). Enige verschil is dat het huidige [nu het] beleid is 


investeringen uit te stellen, omdat er aan de batenkant van de investeringsplan-


ning verlaging of vertraging optreedt. Voorgesteld wordt in dit geval om de 


noodzakelijke investeringen (merendeel in de infrastructuur en in gebiedsontwik-


keling) naar voren te trekken. Op korte termijn leidt dit tot een financieringstekort. 


Dit kan evenwel worden opgevangen door de renteverliezen als kosten mee te 


nemen en hiermee de druk op het financieringstekort weg te nemen.  


 


Doel is de locale economie te stimuleren, waarbij er sprake zou kunnen zijn van 


positieve effecten op de welvaart en het welzijn in Deventer. 


 





