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[ Gesproken woord geldt ] 

 

Sterk en sociaal, voorzitter, Laten we deze algemene beschouwingen maar eens beginnen met 

een bekend sociaaldemocratisch geluid. Sterk en sociaal. Daar staat de PvdA voor en dat is wat 

wij ook willen dat deze stad is, nu en in de toekomst.  

Met die blik kijken we naar deze voorjaarsnota. Met die blik doen we voorstellen door middel van 

enkele moties en met dat uitgangspunt zullen we ook verder dit jaar met ideeën en 

initiatiefvoorstellen blijven komen, zoals u dat inmiddels van ons gewend bent.  

 

Sterker en socialer 

Wat is ‘sterk’ en hoe wordt Deventer sterker? Het gaat hier om de ontwikkeling van de economie. 

Omdat het met de werkgelegenheid nog niet gaat zoals we willen, moet er een klimaat zijn voor de 

investeringen van bedrijven. Het gaat daarbij om klassieke voorwaarden als ruimte en 

infrastructuur. Maar ook om nieuw elan en samenwerking, kansen zien en creëren en ze 

verzilveren.  

 

Ruimte en infrastructuur is beschikbaar. Elan ontstaat ook weer. We zien gelukkig weer nieuwe 

initiatieven, klein, in het havenkwartier bijvoorbeeld en groter zoals op het Akzo-terrein, met het 

DOIC, of met startups op terrein van de voormalige gasfabriek 

Het initiatiefvoorstel ‘De Handen Ineen’ van de PvdA is breed omarmd en vertaald in de vorming 

van de ‘Deventer Alliantie’ en onderdeel van de Deventer economische visie waarover wij 

volgende week als raad besluiten. Kleine, maar essentiële bijdragen. Ook Cleantech lijkt als begrip 

langzamerhand meer te beklijven. Punt van zorg blijft echter wel de A1-locatie,. 

 

Economische versterking, vindt niet alleen plaats op bedrijventerreinen. De ontwikkeling van de 

binnenstad is ook van cruciaal belang. Een aantrekkelijke binnenstad, zoals de onze bepaald 

mede de aantrekkelijkheid van de stad als vestigingsplaats. Winkels, wonen, bedrijvigheid en 

goede voorzieningen in kunst, cultuur en horeca zijn net zo wezenlijk als goede 

vestigingsvoorwaarden. Een bloeiende en bruisende binnenstad met een breed aanbod aan 

winkels, voorzieningen, recreatie en cultuur draagt ook dan ook in dubbel opzicht bij aan 

werkgelegenheid. Wij kunnen daarbij helpen. 

 

Soms met kleine aanpassingen, bijvoorbeeld door goed te letten op parkeertarieven.  

Soms met iets meer lef, zoals het uiteindelijk realiseren van een aantrekkelijk autovrij plein hier 

voor de deur of door te blijven investeren in cultuurvoorzieningen, zoals De Viking en de 

bibliotheek. De initiatieven voor een speelgoedmuseum hebben laten zien dat er voldoende 

creatieve ondernemingszin is in deze stad. Dit hebben we nodig, al gaat het vaak ook simpelweg 

om het vinden van geld. Zoals bij de opgave om het voor poppodium Burgerweeshuis mogelijk te 

blijven maken om op niveau zijn aanbod te blijven leveren. 

 

Een stad heeft uithangborden nodig, grote en kleine. Het ‘Deventer Verhaal kan dat worden, zoals 

onze evenementen dat zijn, we  hebben hoge verwachtingen dat de huidige, nieuwe leiding, die er 

in slaagt zo’n uitgangbord te realiseren.  

Van uithangborden gesproken: Gelukkig doet Go Ahead ook weer mee op het hoogste 

voetbalniveau.  



 

Voorzitter, wij laten het thema economie en werkgelegenheid ook het komend jaar niet los.  

Zoals we ook u kritisch blijven volgen, zullen we ook weer zelf met voorstellen komen. Belangrijke 

thema’s zijn daarbij de aandacht voor de binnenstad zoals genoemd. Minimumjeugdloon, de 

positie van ZZP’ers in de locale economie, en aandacht voor scholing door middel van een MBO-

agenda. De lokale economie staat of vat niet alleen met ondernemers en nieuwe plannen, maar 

met goed gekwalificeerde mensen.   

Bij een aantrekkelijk stad hoort een goed klimaat van leren en interesseren. Nieuwsgierigheid 

opwekken en nieuwe talenten ontdekken past daarbij en is wat cultuureducatie van belang maakt.  

Een prikkelend cultureel klimaat met cultureel ondernemerschap staat voorop. 

Een goede basis culturele infrastructuur met daarbij een goed cultureel ondernemersklimaat vormt 

de uitdaging bij het hernieuwd aanbod voor cultuureducatie. 

Die uitdaging moet eind dit jaar concreet vorm krijgen voor de begrotingsbehandeling 2017. 

 

Wij vragen het college dan ook vanuit de gesprekken – die zij met verschillende aanbieders voert 

over het toekomstige aanbod van cultuureducatie de Leeuwenkuil, het Theaterschip met haar plan 

Jonge Kunsten en andere aanbieders – met voorstellen te komen en die met de raad bijtijds in de 

vorm van een werkconferentie te bespreken als de beste voorwaarde voor zelfstandigheid.  

 

Voorzitter, Sterk en sociaal  En hoe wordt Deventer socialer? Laten we eerst eens constateren dat 

de decentralisaties in het sociaal domein goed geland zijn Deventer. Geen misstanden en daar 

waar het niet goed dreigde te gaan is tijdig bijgestuurd. Maar natuurlijk zijn we er nog niet. De 

transformatie moet verder gaan, waarbij het evenwicht tussen wat mag en kan je van mensen en 

hun omgeving zelf vragen  en waar zijn ondersteunende voorzieningen nodig,  goed bewaakt moet 

worden. De verwachtingen zijn soms wel hoog. Bij twijfel:voorzichtig handelen.  

 

Wij willen mensen kansen  bieden en ze ondersteunen om ze ook daadwerkelijk te pakken en deel 

te nemen aan de maatschappij’.  Nog te veel mensen zijn aangewezen op een 

bijstandsvoorziening. En soms is er extra inspanning gewenst. Zoals met het instrument van 

garantiebanen, waar van de gemeente een voorbeeldfunctie verwacht mag worden. 

 

Voorzitter, een socialer Deventer. Dat blijft onze aandacht houden, Dat sociale Deventer uit zich 

ook in de wijze waarop we Deventer met elkaar samen leven. “De boel bij elkaar houden”, blijft wat 

dat betreft een treffende formulering.  

 

De ontwikkelingen in de wereld, die ook Deventer raken, voelen voor sommige groepen in de 

samenleving als een bedreiging, voor anderen biedt het kansen en uitdagingen.  De opgave blijft 

om deze groepen met uiteenlopende wereldbeelden, en ook de nieuwe inwoners, verbonden te 

houden aan de stad. Wij denken dat het kan, opnemen van nieuwe inwoners. Niet stilzwijgend, 

maar door het gesprek er over te blijven voeren en alle opvattingen serieus te nemen.  

 

Bij elkaar houden en verbinden, Dat vraagt een stad die voor iedereen iets te bieden heeft, voor 

ieder afzonderlijk, maar ook waar ook ontmoeting plaats kan vinden. Culturele evenementen en 

cultuur van de straat, Deventer op stelten, naast de Kermis en Go Ahead naast het Reincken 

festival.   

Bij elkaar houden en verbinden staat of valt ook met communicatie en betrokkenheid. 



Informatievoorziening is daarbij van wezenlijk belang en DRTV draagt daar wezenlijk aan bij. Een 

bezuiniging in 2017 zou tekort doen aan de inspanning van de huidige bestuurders en 

medewerkers  om vanuit een moeilijke periode de slag te maken naar de toekomst. 

Daar is echt nog een jaar voor nodig, waarna we opnieuw, ook met het oog op veranderingen in de 

mediawet, moeten beoordelen wat er nodig is voor de lokale omroep.  

 

Voorzitter, een stad waaraan inwoners zich verbonden voelen, wordt gemaakt door die inwoners. 

En in deze tijd vraagt  dat  om mogelijkheden voor inwoners om niet alleen eens in de vier jaar, 

maar ook op andere wijze mee te bepalen wat er in de buurt, en in de stad gebeurd. De 

burgerbegroting is daar naar  onze mening een uitstekend instrument voor.  

Wij hebben de inzet van dat instrument gemist in de voorbereiding van deze voorjaarsnota. Het 

had naar onze mening geholpen in het communicatieproces. Gemiste kans, maar daar van is te 

leren. Het wordt dan ook tijd dat dit onderdeel van het bestuursakkoord vorm krijgt. Kan het college 

daar uitsluitsel over geven? 

 

Een sociale stad biedt ook een veilige leefomgeving. Volgende week bij behandeling van de 

voortgangsrapportage veiligheid zullen we een motie indienen die vraagt om werk te maken van de 

relatie tussen een schone en prettige leefomgeving en veiligheid. Door preventief op te treden kan 

het beroep op handhaving (repressie) beperkt blijven. Onderhoud van groen hoort bij die prettige 

leefomgeving. Met het voorstel in deze voorjaarsnota dreigt dat groen onderhoud naar onze menig 

op sommige plekken onder het minimaal aanvaardbare niveau te dalen. Niet wenselijk en een 

reden voor een motie.  

 

Voorzitter, sterker en socialer, dat blijft de uitdaging. Dat vraagt om blijven investeren in de 

binnenstad, in bedrijventerreinen, in wijken en in de dorpen en dus in mensen. Ik heb enkele 

voorbeelden gegeven. Er kan nog veel meer genoemd worden, maar dat past niet binnen de 8 

minuten.  

Investeren in de stad dus. Dat is niet iets van korte adem en in een handomdraai regelen. Wie 

beweert dat dat wel kan, en dat geluid hoor je wel eens, die houdt zichzelf en alle anderen voor de 

gek. Dit college is op weg met investeringen en om middelen vrij te maken om te kunnen blijven 

investeren in nieuw beleid. Daarvoor moeten we financiële middelen vrijspelen. Dat kan niet 

anders dan met ombuigingen die soms meer dan vervelend zijn voor iedereen die daar mee te 

maken krijgt, maar die wel bijdragen aan de brede maatschappelijke opgave waar wij hier allen 

voor staan. Daarbij kan de eigen gemeentelijke organisatie niet gespaard worden (ook daar blijven 

we scherp op toezien). 

 

Natuurlijk blijven we kritisch op onderdelen, sturen we bij waar het echt anders moet en staan we 

open voor andere oplossingen. Maar we steunen de kern en inzet zoals verwoord in de deze 

voorjaarsnota, in het volle besef dat er nog een flinke klus ligt bij de bespreking van de begroting 

2017. Voor en sterk en sociaal Deventer.  


