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Resultaten PvdA 2018-2022 
Veel beloofd, meer gedaan! 
 

De Partij van de Arbeid heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan een sterker en socialer Deventer. 

Daarbij is uitvoering gegeven aan het verkiezingsprogramma en aan het coalitieakkoord 2018-2022.  

Dat hebben we niet alleen gedaan. Maar onze raadsfractie en wethouder hebben deze mooie resultaten 

bereikt vanuit raad en college, in goede samenwerking met andere partijen en organisaties: 
 

ONDERWERP WAT IS ER O.A. BELOOFD? WAT IS ER O.A. GEDAAN? 

Woningbouw • Versnelling van de woning-
bouw met voldoende 
woningen voor iedereen, de 
gemeente stuurt er actief op; 

• Met woningcorporaties en 
private bouwpartijen worden 
afspraken gemaakt over de 
bouw van veel woningen, koop 
en huur in alle 
prijscategorieën; 

• De gemeente biedt ruimte 
voor zelfbouw, ook voor lagere 
inkomens. 

• Tussen 2018-2020 kwamen er 1350 woningen bij, 
dat is meer dan de afgesproken en geplande 300 
woningen per jaar; 

• Er zijn plannen voor circa 4500 woningen gereed of 
in voorbereiding en totaal wordt er tot 2035 
toegewerkt naar circa 11.000 woningen er bij; 

• In een wijk als Steenbrugge wordt bijv. voorzien in 
35% sociale huur en koop en veel middensegment 
voor de doorstroom; 

• Er is een zelfbewoningsplicht voor nieuwbouw-
woningen ingevoerd. Voor bestaande woningen 
wordt er een voorbreid nu er wetgeving bestaat; 

• Er komen flexwoningen. o.a. voor jongeren; 

• Er zijn locaties beschikbaar gesteld voor zelf-bouw, 
waaronder collectieve woonvormen voor ouderen. 
 

 

 

Zorg / gezondheid • Er wordt niet bezuinigd op de 
thuiszorg, we handhaven de 
huidige inzet op uren en 
werkgelegenheid voor 
thuiszorgmedewerkers; 

• De PvdA wil dat de gemeente 
meer inzet op preventie en het 
voorkomen van 
gezondheidsklachten. 
 

• Op de thuiszorg is niet bezuinigd in de afgelopen 
jaren. Overschotten uit de WMO worden ingezet 
voor preventie; 

• Er zijn vanuit het coalitieakkoord extra financiële 
middelen vrijgemaakt voor projecten die inzetten 
op gezondheidsbevordering, preventie en het 
bevorderen van welzijn onder bewoners; 

• Er wordt met de zorgpartners in Deventer extra 
samengewerkt in het verlenen van zorg en het 
versterken van de preventie-aanpak; 

• Er is een verbeterde mantelzorg- en vrijwilligerspas 
ingevoerd, als waardering voor de mantelzorgers 
en vrijwilligers in Deventer 

• We zetten extra in op de toegankelijkheid van 
gebouwen, sport en voorzieningen. Met veel 
organisaties uit Deventer is het manifest ‘Deventer 
zonder Drempels’ ondertekend. 

 

 

 

 

Minimabeleid • Alle jongeren moeten kunnen 
sporten en deelnemen aan 
activiteiten voor muziek en 
cultuur. We zorgen dat meer 
jongeren bereikt worden. We 
bestrijden kinderarmoede. 

• Er moet meer aandacht komen 
voor ‘werkende armen’ met 
(dreigende) financiele 
problemen; 

• De wachtduur voor 
schuldhulpverlening wordt 
teruggebracht. 

• Deventer heeft een nieuwe werkwijze voor het 
minimabeleid waarbij de kern ligt op het weghalen 
van stress bij mensen in schulden, het laagdrempe-
lig en sneller bieden van ondersteuning en vroeg-
signalering om probleemescalatie voor te zijn. 

• Er wordt een nieuwe werkwijze voorbereid om 
meer naar het besteedbaar inkomen te kijken, 
waarmee ook mensen die net boven de inkomens-
grens zitten maar toch niet kunnen rondkomen, 
beter geholpen kunnen worden; 

• Er is voor het eerst in jaren extra structureel geld 
bijgekomen voor versterking van het minimabeleid 
en schuldhulpverlening, met een focus op 
preventie en bestrijding van kinderarmoede. 
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ONDERWERP WAT IS ER O.A. BELOOFD? WAT IS ER O.A. GEDAAN? 

Onderwijs • De PvdA blijft zich sterk maken 
voor de noodzakelijke 
nieuwbouwlocatie voor het 
Deventer vmbo-onderwijs; 

• Taal- en schrijfbeheersing 
verbeteren van diegenen die 
dat nu onvoldoende hebben. 
 

• College en raad hebben besloten over de 
nieuwbouw met bijbehorende financiering en deze 
nieuwbouw is nu in voorbereiding voor realisatie; 

• Samen met bibliotheek en het taalonderwijs ligt er 
een nieuwe aanpak laaggeletterdheid en een 
versterking van de samenwerking. 

 

 
 

Onze wijken  

en dorpen 

• We gaan weer meer investeren 
in onderhoud van het groen en 
de straten; 

• We gaan werken aan 
oplossingen voor bewoners 
van hoogbouw wat betreft hun 
groenafval; 

• Voorzieningen op peil in de 
wijken van Deventer en in de 
dorpen Bathmen, Diepenveen, 
Schalkhaar, Lettele en 
Okkenbroek, aantrekkelijkheid 
voor jongeren en voldoende 
woonruimte. 
 

• Er wordt nu fors geïnvesteerd in ‘t Oranje-kwartier, 
zowel fysiek als in leefbaarheid. Deze wijk had deze 
verbeteringen jaren geleden al hard nodig; 

• Er zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor 
handhaving overlast, o.a. verkamering in wijken als 
Rivierenwijk en Voorstad; 

• Er worden vanuit het nieuwe grondstoffenplan 
extra containers geplaatst in wijken met hoog-
bouw, zodat ook deze bewoners hun afval beter 
kunnen scheiden; 

• De gemeente werkt hard aan het versterken van 
de positie van de buurthuizen, speeltuinen en 
buurtvoorziening als sociale basis in de wijken.  

• In de dorpen is er extra aandacht voor het 
overeind houden van voorzieningen, o.a. door ook 
jongeren meer kans te bieden in het dorp te blijven 
wonen. Er vindt de komende jaren ook in de 
dorpen nieuwe woningbouw plaats. 

• Er vinden grote investeringen in onze wegen plaats 
en er wordt in stappen een inhaalslag gepleegd op 
groenonderhoud en onkruidbestrijding. 

 

 

 

 

 

Duurzaamheid  

en Milieu 

• Grootschalig met de 
corporaties woningen isoleren 
en zo de woonlasten naar 
beneden brengen door 
vermindering van energie-
uitstoot en -verbruik; 

• Volle inzet op vermindering 
van de overlast van de A1, 
door geluidswerende 
maatregelen bij Bathmen te 
realiseren; 

• Wij willen een groen en 
klimaatbestendig Deventer: 
groene schoolpleinen en -
daken, parken en plantsoenen, 
meer bomen in de wijk, water 
in de stad en openbare ruimte. 

• Het aantal kilogram grof 
(groot) afval dat mensen naar 
de stort zonder eigen kosten 
kunnen brengen wordt niet 
naar 0 teruggebracht. 

• Deventer woningcorporaties zijn, in lijn met de 
jaarlijkse prestatieafspraken met de gemeente, 
bezig met het verduurzamen van hun woningbezit. 

• In de nieuwbouwwijk Tuinen van Zandweerd is 
veel aandacht voor duurzaamheid, ecologie en 
klimaatadaptatie. 

• Er ligt een klimaatadaptatieplan waar ook nu 
uitvoering aan wordt gegeven bij het 
wegonderhoud en beheer van de openbare 
ruimte; 

• Natuurinclusief bouwen is de norm bij 
nieuwbouwprojecten; 

• Deventer gaat kredieten aanbieden aan 
particuliere woningeigenaren die daarmee hun 
woning kunnen verduurzamen. Dit zorgt voor het 
betaalbaar houden van de vaste lasten voor 
gezinnen met een laag besteedbaar inkomen. Als 
Deventer lopen we hiermee voorop in Nederland. 

• In het coalitieprogramma in 2018 is afgesproken 
dat er in ieder geval vastgehouden wordt aan 
‘gratis stort’ van 100 kg grof afval. 
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ONDERWERP WAT IS ER O.A. BELOOFD? WAT IS ER O.A. GEDAAN? 

Economie en werk • Er worden (basis)banen 
gecreërd in de publieke sector. 
Bijv. in beheer van de open-
bare ruimte, in het onderwijs 
en bij sportaccommodaties; 

• Meer bedrijven trekken naar 
het Bedrijvenpark A1. 

• Er start een pilot voor basisbanen; 

• Het A1-bedrijventerrein loopt vol met bedrijven en 
daarmee werkgelegenheid; 

• Veel financiële en organisatorische ondersteuning 
van ondernemers en organisaties in coronatijd met 
miljoenen aan steun om deze moeilijke periode 
door te komen. 

 

 

Cultuur • Het Deventer museum wordt 
doorontwikkeld en krijgt een 
koppeling met het Speelgoed-
museum nieuwe stijl, waarbij 
er nu vanuit wordt gegaan dat 
dit aan Brink zal zijn.  

• Het poppodium Burgerwees-
huis wordt in 2020 verbouwd 
om voort te kunnen blijven 
bestaan. 
 

• Het speelgoedmuseum is mede met inzet van de 
PvdA open gebleven en verbouwd op de huidige 
locatie en daarmee behouden voor Deventer; 

• De verbouwing van het Burgerweeshuis, zoals 
oorspronkelijk gepland, viel fors duurder uit en de 
huidige locatie blijkt niet houdbaar in verband met 
geluidsoverlast in de (woon)omgeving.  
Een nieuwe locatie is nodig om het 
Burgerweeshuis toekomst te bieden. Aan dat 
toekomstperspectief wordt nu hard gewerkt en de 
eerste financiële middelen voor een nieuwbouw 
Burgerweeshuis zijn daar ook voor gereserveerd. 

 

 

 

Sport • Behoud en versterken van 
sportverenigingen en buurt-  
en dorpshuizen; 

• Samen met de sportverenigingen wordt er gewerkt 
aan versterking van de sportverenigingen en wordt 
er geïnvesteerd in gecombineerde 
sportvoorzieningen; 

• Investeringen en nieuwbouwplannen voor 
verouderde sporthallen in Keizerslanden en 
Bathmen zijn in vergevorderde voorbereiding. 

 

 
 

Financiën • De lokale (woon-)lasten 
houden gelijke tred met de 
inflatie. Indien mogelijk en 
verantwoord, verlagen we 
lasten. 

• Lokale heffingen voor 
duidelijke prestaties, zoals 
riolering en afval, zijn zuiver 
kostendekkend.  

 

• Er zijn in Deventer geen financiële tekorten in het 
sociaal domein (tegen de landelijke trend). 
Daardoor zijn er ook geen bezuinigingen geweest. 

• Lasten zijn in Deventer kostendekkend geweest en 
zijn alleen verhoogd in lijn met de inflatie en 
kostenstijgingen, dus niet extra verhoogd. 

• Deventer is financieel gezond en heeft erg veel 
middelen ingezet om in Coronatijd inwoners, 
ondernemers en organisaties te helpen. 

 

 

 

* Dit is geen totaaloverzicht maar een verkorte weergave van verschillende resultaten uit de afgelopen vier jaar. Het zijn 

resultaten die voortkomen uit zowel de inzet van de PvdA in raad en college als resultaten met andere partijen, waarbij de 

PvdA dit bijvoorbeeld mee-ingediend of ondersteund heeft, passend bij ons verkiezingsprogramma en het 

coalitieprogramma. 

 


