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BESLUIT:  

1. De raad voor te stellen:  

a. Kennis te nemen van de drie inspraakreacties op het economisch businessplan "Veerkracht en 

dynamiek, daar gaat het om"  

b.  De reactienota op de ingebrachte reacties vast te stellen 

c.  Het economisch businessplan als beleidskader voor de periode 2001-2010 vast te stellen 

2. De financiering van de specifiek geformuleerde doelen en activiteiten voor de periode 2001 t/m 2004 van 

€ 5.400.000 (fl. 12.000.000) te dekken uit: 

 De GSB-middelen uit de GSB-programma's Verbeteren Vestigingsklimaat, Toerisme/Recreatie en 

Aanbodversterking Arbeidsmarkt 

 Reguliere budgetten sector Werken & Vastgoed  

 Projectbudget Scholingsoffensief 

 Het vrij beschikbare deel van de reserve sociaal economisch beleid ad. € 262.000 ( fl.  578.000).  

 Het nog beschikbare deel van het krediet "actieplan voor ruimte en economie en werk" ad.  

€ 430.184 (fl. . 948.000) en dit toe te voegen aan de reserve sociaal economisch beleid. 

3. Het sectorhoofd Werken en Vastgoed te verzoeken te komen met een voorstel om de activiteiten en 

projecten uit het businessplan te organiseren volgens de GSB-programma systematiek.  

4. Het raadsvoorstel en het ontwerp raadsbesluit vast te stellen 

5. De commissie van advies voor Ruimte, Werk en Onderwijs om advies te vragen 

 

OPENBAARMAKING:  

Dit besluit openbaar te maken, vergezeld van een persbericht. 

 

COMMUNICATIE:  

persbericht  

 

FINANCIELE ASPECTEN:  

financiële gevolgen voor de gemeente?  

ja 

gevolgen worden opgevangen door: 

- binnen het desbetreffende productbudget  

- via herschikking tussen eiegen sectorproducten 

- bijdrage andere sectoren 

 

TOELICHTING/OVERWEGINGEN: 

Op 1 juni 2001 heeft u ingestemd met het concept van het nieuwe economische businessplan "Veerkracht en 

dynamiek, daar gaat het om" en is deze vrijgegeven voor inspraak. 

De start van de inspraakperiode was op 10 juli jl. in Luxor Plaza aan de Brink. Wethouder Doornebos heeft 

het businessplan tijdens een bijeenkomst toegelicht. Uitgenodigd voor de presentatie waren o.a. Deventer 

bedrijven, DKW, MKB-Deventer, Kamer van Koophandel, onderwijsinstellingen (Etty Hillesum Lyceum, ROC 

Aventus, Saxion Hogeschool IJselland), de omliggende gemeenten en organisaties als OOM en 

arbeidsvoorziening en de uitvoeringsorganisaties sociale verzekeringen. Aanwezig waren 40 mensen.  

 

Na deze presentatie startte de inspraakperiode. Deze liep tot 1 september jl. Er zijn drie reacties ontvangen: 

 DKW 

 MKB-Deventer 

 Kamer van Koophandel Veluwe en Twente 



 

De drie reacties en de reactienota maken onderdeel uit van het raadsvoorstel Zoals gegeven in de 

reactienota geven deze drie reacties geen aanleiding om de concept nota aan te passen  

(zie pag.5 Reactienota). Punt van aandacht zijn de reacties van zowel DKW als Kamer van Koophandel op 

de nieuwe bedrijventerreinen Bedrijvenpark A1 en Linderveld. Beide organisaties wijzen op de trage 

voortgang ervan. 

 

Financiering van de beleidsdoelen en activiteiten 

Het economisch businessplan is te beschouwen als een kapstoknota dat voor de komende tien jaren de 

beleidskaders geeft voor het gemeentelijk economisch beleid. In het businessplan is "productieve 

kennisstad" geformuleerd als thema van de ambitie van Deventer (zie pag. 5. businessplan).Deze ambities 

vertalen zich naar twee doelstellingen: 

 Verbreden productie structuur (= bestaande bedrijvigheid verdeeld over sectoren) 

 Een verdere kwaliteitsverhoging van het productiemilieu (externe factoren die invloed hebben op de 

bedrijvigheid) 

 

Rond deze doelstellingen zijn zes actielijnen onderscheiden met daaraan gekoppeld 45 projecten en 

initiatieven (zie pag. 21 en 22 businessplan). Het zijn projecten die sterk uiteenlopend van aard en grootte 

zijn, maar als geheel dragen ze bij aan de versterking van de economie. In de financiering van deze projecten 

wordt op verschillende manieren voorzien. Via exploitatiebegrotingen, reguliere budgetten, GSB-middelen, 

bijdragen van derden etc. Voor een aantal van de grote, stedelijke investeringsprojecten is de financierings-

wijze reeds vastgesteld in college en gemeenteraad. De komende jaren zullen anderen in afzonderlijke 

voorstellen worden voorgelegd. 

 

Uit het businessplan volgen een aantal specifieke projecten en acties. Voor de periode 2001 t/m 2004 zullen 

deze een financiële inzet vragen van f. 12 miljoen (5,4 euro). Een aantal daarvan zijn al in gang gezet. 

Besluitvorming over de financiering van deze lopende projecten heeft plaatsgevonden via de reguliere 

procedure die behoort bij de dekkingsbron die is gebruikt.  

In hoofdstuk 4 van het businessplan (pag. 23) is de verdeling vermeld van deze specifieke projecten en 

acties over de periode 2001-2004 en over de zes actielijnen. Voorgesteld wordt voor de financiering de 

volgend bronnen aan te wenden: 

 

1. GSB-middelen uit de GSB-programma's Verbeteren Vestigingsklimaat, Toerisme/Recreatie en Aanbod-

versterking Arbeidsmarkt 

2. Reguliere budgetten sector Werken & Vastgoed  

3. Projectbudget Scholingsoffensief 

4. Het vrij beschikbare deel van de reserve sociaal economisch beleid ad f. 578.000,-- (stand 1-1-2001) 

5. Het nog beschikbare deel van het krediet "actieplan ruimte voor economie en werk" ad f. 948.000,-- 

 

Ad 5. Restant krediet "actieplan ruimte voor economie en werk" 

Het actieplan "ruimte voor economie en werk" had betrekking op de vorige GSB-periode (1996-2000). 

Bij de afronding in 2000 van het actieplan met verantwoording van de ontvangen GSB-middelen naar het 

ministerie van Binnenlandse Zaken, is gebleken dat van de ca. f. 2,5 mln. declarabele kosten (waarvoor 

Deventer subsidie ontvangt) een aanzienlijk deel van de uitgaven is gedekt uit het regulier budget 

economische beleid. Het gevolg is dat er daardoor wijze middelen uit dit krediet zijn overgebleven waarvan 

nu voorgesteld wordt deze opnieuw voor het zelfde doel in te zetten, namelijk stimulering en versterking van 

Deventer economie. Op dit krediet is per 1 januari 2001 nog f. 948.000,-- bestedingsruimte beschikbaar. De 

kapitaallasten hiervan zijn structureel gedekt in product 7 (sociaal economisch beleid). Op deze reserve ligt 

nog een claim van de financiering van de stadsmanager over de jaren 2000, 2001 en 2002. Deze claim 

bedraagt f. 150.000,-- 

 

Met betrekking tot inzet van middelen uit de reserve "sociaal economisch beleid" (SEB)  en het restant van 

het krediet "actieplan ruimte voor economie en werk" kan het volgende opgemerkt worden. 

Bij de indiening van de voorstellen voor de zomernota 2001 is ook het economisch businessplan ingediend. 

Aangegeven is toen dat voor de eerste jaren van het businessplan  met de beschikbare middelen geen 

additionele middelen nodig zijn. Naast GSB-budgetten en reguliere middelen wordt een onderdeel van de 

benodigde middelen van f. 12 miljoen gevormd door de inzet van batige resultaten uit het economisch beleid 

van de afgelopen jaren (reserve SEB en restant krediet "actieplan ruimte voor economie en werk")  Het in het 



businessplan gepresenteerde beleid is in feite zo een voortzetting van beleidsdoelstellingen waarvoor de 

middelen  oorspronkelijk bestemd waren. 

 

GSB-programma systematiek voor economisch businessplan. 

Zoals aangegeven omvat het businessplan naast de specifieke projecten en acties een groot aantal andere 

projecten die bijdragen aan versterking van de Deventer economie. De projecten die vallen onder de zes 

onderscheiden actielijnen zijn te rangschikken over de GSB-programma's Verbeteren Vestigingsklimaat, 

Toerisme/Recreatie, Binnenstad en Aanbodversterking Arbeidsmarkt. In de onderstaande tabel is de 

samenhang tussen de geformuleerde actielijnen en de genoemde vier GSB-programma's aangegeven. 

Voorgesteld wordt het sectorhoofd Werken en Vastgoed te verzoeken begin 2002 te komen met een voorstel 

waarbij de actielijn projecten ingebed en georganiseerd zijn volgens de GSB-systematiek. Het gaat daarbij 

zowel om de organisatorische opzet als de financiële organisatie. 

 

 

Actielijn     

 GSB-programma 

Verbeteren 

Vestigingsklimaat 

GSB-programma 

Toerisme/Recreatie 

GSB-programma 

Aanbodversterking 

Arbeidsmarkt 

GSB-programma 

Binnenstad 

     

Actieve en 

ondersteunende 

overheid 

 

 

X 

 

X 

  

Deventer stad van 

initiatief 

 

 

X 

  

X 

 

Werken aan een 

evenwichtige 

arbeidsmarkt 

 

 

X 

  

X 

 

Toeristisch en 

recreatief Deventer 

 

 

X 

 

X 

  

X 

Ruimte voor 

bedrijvigheid 

 

 

X 

   

X 

Kwaliteit van stad 

en platteland 

 

X 

 

X 

  

X 

 

 


