
                              Betoog Deventer Sociaal VJN 2015 
Voorzitter, 
 

Vandaag behandelen we de voorjaarsnota. 
En voorzitter het moet me van het hart, ik sta hier toch met een déjà vu gevoel. 

 
Het college biedt de raad dit jaar een onvolledige VJN aan. 
De sociale domeinen en de informatie over de 3 D's ontbreken hierin volledig. 

Wel wordt er gesproken over band breedtes van miljoenen en mogelijke risico’s.  
De fractie van Deventer Sociaal vindt dit onbegrijpelijk. We hebben het hier niet alleen 

over 60% van ons budget, achter deze droge cijfers gaan mensen schuil. 
De raad heeft het college dan ook verschillende malen om meer informatie verzocht. 
Het college stelt dat de informatie niet beschikbaar is. 

Voorzitter dit kan toch niet waar zijn... 
 

De raad kan haar taken alleen serieus uitvoeren als ze tijdig wordt voorzien 
van adequate informatie. Alleen zo zijn wij in staat om afgewogen besluiten te nemen.  
De fractie van Deventer Sociaal is zeer ontstemd over de opstelling van het college en 

dient daarom de motie (informatieverstrekking) in. 
  

Voorzitter, 
 
Gelukkig zijn er ook veel positieve ontwikkelingen. 

Deventer bruist! 
De kanteling is een feit en er ontstaan nieuwe initiatieven.  

Organisaties weten elkaar ook steeds beter te vinden. 
Recent ook eindigde Deventer in de top 10 van gemeenten die het beste zijn voorbereid 
op de gevolgen van de decentralisaties. 

Iets om trots op de zijn. Er is in een korte en onzekere tijd ontzettend veel werk verzet. 
Hiervoor verdienen alle uitvoerenden een groot compliment. 

De voorbereiding is echter pas de eerste stap, het is nu zaak dat we scherp blijven 
monitoren. 
 

Ook burgers nemen steeds vaker het heft in eigen handen. 
Het college zegt hier in het bestuursakkoord het volgende over: 

We bieden initiatiefnemers de ruimte, bestuur en organisatie zijn zichtbaar en 
aanspreekbaar en stimuleren inwoners om initiatief en verantwoordelijkheid te nemen. 
In dit licht verzoeken we het college om ook te blijven kijken naar bestaande projecten. 

Een schoolvoorbeeld van de zo gewenste burgerparticipatie is de Molentuin.  
Daar waar de bewoners zichzelf tot het uiterste inspannen om hun buurttuin te kunnen 

behouden. 
Lijkt het gebrek aan budget een einde te maken aan dit succesvolle project. 
Dit rijmt wat ons betreft niet met de uitgangspunten uit het bestuursakkoord. 

Wat biedt het college onze inwoners meer dan mooie woorden? We verwachten hier echt 
meer inzet en dienen daarom de motie Molentuin van GL mede in. 

 
 
 

 
 

 
 



 
Draagvlak begint met communicatie.  
In het bestuursakkoord onder Participatie schrijft het college; 

We betrekken inwoners organisaties en ondernemers. Belangrijk hierbij is dat er intensief 
gecommuniceerd wordt gedurende het hele proces. 

In het proces rondom Samen ruimte geven, leek het college deze uitgangspunten echter 
alweer te zijn vergeten. Wellicht het eigen akkoord nog eens teruglezen? 
De betrokkenheid is groot, dit kwam ook weer naar voren tijdens de hoorzittingen. De wil 

om mee te denken en daarnaast ook zelf ook handen uit de mouwen te steken is er, mits 
er wordt overlegd en bewoners niet het gevoel krijgen dat alles bij hen over de schutting 

word gekieperd. We zouden graag zien dat het college de gesprekken voortzet en nieuwe 
mogelijkheden onderzoekt. 
En dienen daarom de motie speeltuintjes van GL mede in. 

 
Milieu en duurzaamheid 

Een belangrijk thema voor Deventer Sociaal waarin we een duurzame balans tussen 
groen en economie nastreven. Voorzitter, wij willen geen vaag verhaal maar een concrete 
visie met meetbare ambities. 

Nieuwbouw gericht op duurzaamheid, rekening houdend met de zon ligging en/of 
aardwarmte. Hierover zullen afspraken gemaakt moeten worden, vastgelegd in een 

convenant met bouwers en corporaties, waarbij het EPC (energieprestatiecoëfficiënt) 
maximaal de waarde 0 heeft waardoor nieuwbouw energie neutraal zal zijn. 
Voorzitter, met de kans om de wind van voren te krijgen geven wij aan niet vóór nog meer 

grote windmolens te zijn. Wij willen graag inzetten op nieuwste technieken. 
En zullen de motie duurzaamheidsparagraaf van GL mede indienen. 

 
Jeugd en Onderwijs 
Voorzitter gedane beloftes uit het verleden bieden geen garanties in het heden. 

Dit wordt ook pijnlijk duidelijk als we kijken naar de discussie over het onderhoud van 
onderwijsgebouwen. Hoe gaat men om met de scholen in Deventer die inmiddels ruim 40 

jaar oud zijn? 
Om de dorpen leefbaar te houden, is het wenselijk dat hier met de scholen serieus over 
gesproken wordt.  

Daarbij is het voor Deventer-Sociaal van groot belang dat er in het verleden verregaande 
toezeggingen zijn gedaan die nu niet worden nagekomen. Kinderen in de ons omringende 

dorpen hebben recht op een goed schoolgebouw. Wij roepen het college dan ook op om 
voor de Sleutel in Schalkhaar en Wereldwijzer in Okkenbroek geld vrij te maken in de 
begroting voor 2016. 

En dienen hiervoor de Motie Wereldwijzer en De Sleutel in. 
 

Om verder te spreken over jeugd. Het college is voornemens de jeugdsportsubsidie op te 
nemen in het 1 Meedoen budget. Deventer Sociaal vindt dat geen goed plan. 
De jeugdsportsubsidie functioneert prima als zodanig en is effectief gebleken. Wij willen 

het sportende kind niet met het badwater wegspoelen en pleiten ervoor de 
jeugdsportsubsidie als zodanig in stand te houden en dienen hiervoor samen met CU een 

amendement in. 
. 
 

 
 

 
 



 
 
Preventie is een van de belangrijkste middelen om de behoefte aan zware jeugdzorg te 

verminderen. 
Het is op dit moment echter nog niet duidelijk welke vormen van preventie de behoefte 

verminderd en welk effect dit heeft op de aanvragen naar zwaardere zorg in Deventer. 
Het verbaast ons dan ook zeer dat het college ervoor kiest om nu een bezuiniging door te 
voeren op het preventie-budget. Deze bezuiniging komt wat ons betreft te vroeg. 

We dienen daarom de motie (focus op preventie jeugdbeleid mede in) 
 

Voorzitter, 
 
Deventer Sociaal is zoals u weet zeer kritisch over de ontwikkelingen in het Sluiskwartier. 

Wij trokken al in een vroeg stadium nut en noodzaak van de parkeerplannen daar in twijfel. 
Gelukkig krijgen we hiervoor steeds meer steun uit de stad. We roepen het college op om 

de stekker er uit te trekken nu het nog kan en zich te concentreren op zaken waar de stad 
wel behoefte aan heeft. Wat ons betreft geeft de komende discussie over het parkeren 
genoeg handvaten om ons te heroriënteren. Het opknappen van de 

Noordenbergpoortgarage zou een goede impuls zijn voor dat deel van de stad, maar we 
vragen het College nog eens goed te kijken naar het rendement van de investering. Als je 

het doet, dan liever geen half werk. 
 
Het college stelt ook voor om de bijdrage aan de Stedendriehoek te verhogen. Onze 

fractie ziet de toegevoegde waarde van de samenwerking, maar vind een verhoging 
onverantwoord, gezien de huidige bezuinigingen en de beperkte financiële middelen van 

de Gemeente. Wat ons betreft zijn er op dit moment andere prioriteiten.  
We zullen daarom de motie van PvdA en GL mede indienen.  
 

 
Cultuur en Erfgoed 

 
Deventer Sociaal hecht veel waarde aan een aansprekende en samenhangende 
presentatie van de veelzijdige Deventer historie en ons rijke culturele erfgoed. 

In opzet! Biedt het vorig jaar opgerichte Deventer Verhaal interessante mogelijkheden voor 
een aantrekkelijke, gevarieerde presentatie. 

Wel op voorwaarde dat hierbij de grote lijnen van het (verhaal) en de samenhang in het 
geheel inzichtelijk gemaakt worden. 
Ondertussen zijn er vier serieuze initiatieven vanuit de samenleving t.a.v. een 

speelgoedmuseum nieuwe stijl. 
Om uiteindelijk een adequate en eerlijke beoordeling door de Raad te waarborgen is 

verder onderzoek van de plannen vereist. We dienen daarom het initiatiefvoorstel van D'66 
mede in. 
We doen dit met de overtuiging dat bij de beoordeling van de plannen er nadrukkelijk 

aandacht moet zijn voor de relatie met het Deventer Verhaal als geheel. 
Verder zijn wij van mening dat hierbij ook rekening gehouden dient te worden met 

eventuele mogelijkheden voor presentatie van Erfgoed in de breedste zin des woord. 
 
 

Voorzitter ik rond af met een kort ''algemeen beschouwelijk'' slotakkoord.  
 

Zou George Orwell nog in leven zijn, zou hij zeker jaloers zijn op enkele briljante 
hedendaagse vondsten. 



 
Bij een beleid waarbij sociale verworvenheden en voorzieningen structureel onder druk 
gezet en afgebouwd worden spreekt men blijmoedig over de ''Participatiesamenleving''. 

Een majeure lokale bezuinigingsoperatie krijgt de aanlokkelijke naam "Samen Ruimte 
Geven'' mee. 

Voorzitter, ·Pas wanneer we ons van dergelijk verhullend beleid koeterwaals hebben 
bevrijd zijn we echt op weg naar een werkelijk open overheid!  
 

dank u. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 


