
 

 

 

 

Spreektekst Jurgen Goejer (PvdA) tijdens  

behandeling Voorjaarsnota 2015  

24-06-2015 (stemmingen op 01-07-2015) 
Gesproken woord geldt. 

 

Voorzitter, 

Het afgelopen jaar werd de agenda van de raad sterk bepaald door de ontwikkelingen in het sociale 

domein waarbij het ging over uitgangspunten,  kaders, inrichting en middelen. Maar ook over de 

praktijk van het sociale wijkteam en de vraag of het  lukt eigen netwerken en eigen kracht meer aan 

te spreken, en tegelijk ervoor te zorgen dat iedereen die echt ondersteuning nodig daarvan niet 

verstoken blijft. We zijn nu een half  jaar op weg. Vooraf is al gezegd dat de eerste twee jaar nodig 

zijn om grip te krijgen op de nieuwe taken en de transformatie zich te laten ontwikkelen. Het is nog 

te vroeg voor conclusies,  te vroeg voor betrouwbare monitoring.  Er kan en moet  nog het nodige 

gebeuren, van grotere transformatieopgaven, tot ‘fine tuning’. Maar in Deventer is het fundament 

voldoende stevig neergezet om het bouwwerk ‘lokaal sociaal domein’ verder vorm te geven, zoals 

onlangs bleek uit een publicatie van welzijnskoepel MO-groep.   

 

Participeren is een sleutelwoord, niet alleen in het sociaal domein, maar gemeentebreed.  

Waar we  van inwoners vragen om mee te doen en het heft meer in eigen hand te nemen, is het niet 

meer dan vanzelfsprekend dat diezelfde overheid de burger ook de mogelijkheid moet geven om te 

participeren in het overheidsbeleid. Deze kanteling in de werkwijze van de overheid zien we 

stapsgewijs plaatsvinden. De agenda’s democratische  en bestuurlijke vernieuwing en de organisatie 

van de toekomst spelen daar ook op in. Kritisch kijken naar regelgeving en procedures is daarbij ook 

een opgave om waardevolle initiatieven van bewoners ruimte te geven.  

Betrokkenheid, participatie, vraagt ook inzicht kunnen hebben in wat de lokale overheid met 

gemeenschapsgeld doet. Naast nieuwe ontwikkelingen als  begroting- en jaarrekening-app, is de 

woonlastenmonitor volgens ons een goed instrument. (motie woonlastmonitor).  

En de vanzelfsprekende stap daarna: met het inzicht moet je ook iets kunnen doen. De 

burgerbegroting hebben we al vaker genoemd. Wij vinden het niet meer dan logisch dat Deventer  

zich aansluit bij de landelijke leerkring. (motie leerkring burgerbegroting) 

 

http://deventer.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1279903/type=pdf/Motie_1.2_PvdA_-_D66_-_Woonlastenmeter_AANGENOMEN.pdf
http://deventer.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1279902/type=pdf/Motie_1.1_PvdA_-_Leerkring_Burgerbegroting_AANGENOMEN.pdf


Participatie, samen met de samenleving de lastige keuzes oppakken en niet de besluiten over de 

schutting gooien. Dat was wat de raad het college twee jaar geleden meegaf bij de voorstellen tot 

bezuiniging op speelplekken, buurthuizen, speeltuinen. Die bezuinigingsopgave is inmiddels Samen 

ruimte geven gaan heten. 

 Er is vergeleken met de voorstellen die in 2013 zijn gedaan inmiddels wel veel werk gemaakt van 

participatie en betrokkenheid. Veelal tot tevredenheid over het proces, Maar zoals dat gaat met 

bezuinigingen blijven sommige uitkomsten pijnlijk. Bijvoorbeeld als de speelplek om de hoek dreigt 

te verdwijnen. Positief is dat veel bewoners de participatie handschoen willen oppakken.  

Zij geven daarbij wel aan dat de drempel niet te hoog mag liggen. Zelf stichtingen oprichten en 

beheren is zo’n drempel. Maar daarop komen weer spontane initiatieven. De gemeente kan de 

drempel verlagen door de voorwaarden en controle op deze collectieve beheersinitiatieven voor de 

bewoners te regelen. (motie speelplekken en collectief beheer) 

Een mooi resultaat van het proces is het einde dat wordt gemaakt aan de lappendeken van 

financieringsvormen en afspraken bij buurthuizen en speeltuinenverenigingen. Er ontstaat 

duidelijkheid, met verantwoordelijkheden daar waar ze horen. In geval van de speeltuinverenigingen 

zijn we van mening dat de stap die nu wordt gezet iets te groot is,  met risico’s voor het voortbestaan 

van sommige verenigingen.  We stellen voor om de bezuiniging in twee stappen door te voeren.  

(Amendement speeltuinverenigingen) 

 

Vandaag hebben we het bij deze VJN ook over de gebiedsexploitatie Sluiskwartier. Een onderwerp 

waar begin dit jaar al over gesproken en besloten is door de raad en waar nu een financiële 

doorvertaling ligt op de exploitatie van dit gebied in een tussentijdelijke periode tot aan mogelijke 

definitieve ontwikkeling, over 10 jaar of verder.  

Mijn fractie is begin dit jaar al kritisch geweest op de te forse impact van de parkeeropgave in dit 

gebied op keuzes voor o.a. sloop van panden. Mijn fractie gaf toen ook al aan niet overtuigd te zijn 

het aantal parkeerplekken dat wordt genoemd, gelet op de overcapaciteit van veel parkeerlocaties in 

en rondom het centrum.  

Wij hebben eind januari het uitvoeringskader geaccordeerd vanwege de goede elementen die ook in 

het plan zitten maar maakten in onze stemverklaring een voorbehoud dat we de discussie nog 

kunnen oppakken bij het verschijnen van de  gebiedsexploitatie. 

De  PvdA-fractie vindt het nu nodig om nog een keer fundamenteel naar de ontwikkelingskoers van 

dit gebied te kijken met een open houding op plannen en onderdelen voor de ontwikkeling van het 

sluiskwartier Wij werken daarvoor een initiatiefnota uit die we kort na de zomer ook graag met de 

raad willen delen en bespreken.  

Dat maakt het wel noodzakelijk dat, los van het formeel vaststellen van een gebiedsexploitatie voor 

dit moment, op korte termijn nog geen onomkeerbare stappen worden gezet, wat betreft de sloop 

van panden voor de aanleg van een toegangsweg. Wij vragen het college dan ook om ons daarin de 

ruimte te geven die discussie in september ook echt goed met de raad te kunnen voeren (toezegging 

ontvangen). 

De eerste tekenen van economisch herstel in Nederland kondigen zich aan.  Het is echter geen 

automatisme dat dit overal in het land in het zelfde tempo gaat. Het lijkt er op dat Deventer achter 

blijft bij de regio in de economische ontwikkeling. Het vertrek van bedrijven bijvoorbeeld  in de 

chemische sector baart zorgen.  Dat roept vragen op.   

http://deventer.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1275717/type=pdf/Motie_PvdA_-_Randvoorwaarden_en_kwaliteit_speelplekken_in_collectieve_beheerorganisatie_AANGENOMEN.pdf
http://deventer.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1275712/type=pdf/Amendement_PvdA_-_Verlaging_bezuiniging_Speeltuinverenigingen_AANGENOMEN.pdf


De spin-off van activiteiten in  de regio lijkt groot, maar wij  denken dat het beter en sterker kan.  Al 

bij de behandeling van de regionale omgevingsagenda economische ontwikkeling zijn bedenkingen 

geuit.  

Het beeld van de Deventer economische visie mag met nog meer daadkrachtig en zelfbewustzijn 

neergezet worden. In de voorjaarsnota wordt economische ontwikkeling gekoppeld aan “meeliften” 

op Cleantech  en de Nieuwe Hanze. Wij zoeken meer ambitie.  

Een stap in de goede richting wordt gezet met de versterking van het accountmanagent en 

versterking van samenwerking tussen gemeente, MKB, DKW en Parkmanagement zoals vorige week 

werd aangekondigd. Maar het lijkt er toch wel op dat iedere partij daarbij nog steeds keurig aan het 

kleuren is binnen de vooraf afgebakende  en toegedeelde velden.   

Voorzitter, onze eerste inventarisatie in het Deventer bedrijfsleven bevestigd ons in die analyse en de 

behoefte naar versterking. Er is draagvlak voor een dergelijk initiatief.  Mijn fractie wil daarom werk 

maken van een initiatief raadsvoorstel (na de zomer) gericht op economische versterking van 

Deventer waarbij we ok andere fracties willen betrekken.  

 Tegelijkertijd hebben we enige twijfel bij de voorgestelde verhoging voor de middelen  voor de 

economische board. We zien dat met de bestaand middelen wordt het nodige bereikt, maar of de 

verhoging automatisch leidt eenzelfde effect is nog niet voldoende duidelijk. Daarbij zien we in deze 

voorjaarsnota andere punten die om een oplossing vragen waarvoor ook middelen nodig zijn.  

Bijvoorbeeld onderwijs. Jeugdigen van nu zich kunnen ontwikkelen tot gezonde, creatieve 

volwassenen die bijdragen aan de economische ontwikkeling van de toekomst. Goede en uitdagende 

scholing is daarbij van groot belang, waarbij de combinatiefunctionarissen niet meer zijn weg te 

denken. Mijn fractie is van mening dat deze behouden moeten blijven, maar dat de 

verantwoordelijkheid daarvoor niet alleen bij de gemeente ligt.  

Al geruime tijd  hebben scholen meer autonomie in beleid en daarbij ook meer middelen. Dit geeft 

ook verantwoordelijkheden voor schoolbesturen, bij het stellen van prioriteiten. Mijn fractie daagt 

de schoolbesturen uit om, eventueel met partners, de financiering te delen met de gemeente (motie 

combi-functionaris).  Mijn fractie heeft daarbij ook dekkingsvoorstellen gedaan die terug te vinden 

zijn in twee afzonderlijk moties.  (motie bijdrage strat. board & motie taakstelling externe inhuur) 

Dat scholen hun verantwoordelijkheid willen pakken blijkt wel uit het voorstel voor kanteling van de 

aanpak  leerplicht en voortijdig schoolverlaten. Een goede ontwikkeling, maar we willen graag vinger 

aan de pols houden (motie kanteling leerplicht en monitoring)  

 

Deventer blijft een aantrekkelijke stad met een mooi buitengebied, met  veel potentie voor de 

toekomst. Zo’n stad vraagt om  een goede sociale infrastructuur in buurten en wijken, een sterke 

economie op bedrijventerrein en een aantrekkelijke binnenstad, voor goed onderwijs en ruimte voor 

betrokken burgers. En zo’n stad heeft ook een aantrekkelijke cultuursector nodig. Die samenhang 

maakt immers de toekomst. Het voorstel voor investeren in de schouwburg zullen we dan ook 

steunen, al blijft het jammer en opmerkelijk dat hiervoor geen reserveringen zijn gedaan.  

Verheugd zijn we over de vele initiatieven die er zijn voor een permanente opstelling van het 

speelgoedmuseum. Een keuze maken lijkt nog een behoorlijke klus te worden, waarbij we niet over 

een nacht ijs kunnen gaan. Vandaar dat mijn fractie ook vanaf het begin betrokken is plannen om de 

raad hierbij meer in stelling te brengen. (initiatiefvoorstel speelgoedmuseum) 

http://deventer.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1279923/type=pdf/Motie_9.4_PvdA_-D66_-_Combinatiefunctionarissen_AANGENOMEN.pdf
http://deventer.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1279923/type=pdf/Motie_9.4_PvdA_-D66_-_Combinatiefunctionarissen_AANGENOMEN.pdf
http://deventer.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1279909/type=pdf/Motie_1.8_PvdA_-_Strategische_Board_Stedendriehoek_AANGENOMEN.pdf
http://deventer.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1279905/type=pdf/Motie_1.4_PvdA_-_Taakstelling_externe_inhuur_AANGENOMEN.pdf
http://deventer.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1279926/type=pdf/Motie_9.7_PvdA_-_Kanteling_leerplicht_en_monitoring_AANGENOMEN.pdf
http://deventer.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1266824/type=pdf/Initiatiefvoorstel_D66_-_Speelgoedmuseum__definitief_.pdf

