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VOORSTEL: B&W dd. 07-02-2006     
 Besloten wordt: 
 
 
1. De Raad voor te stellen: 

a. de notitie “methodiek gemeentelijke investeringsplanning” voor kennisgeving aan te nemen; 
b. de in notitie opgenomen spelregels vast te stellen als basis voor de op te stellen gemeentelijke 

investeringsplanning.  
2. het raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit vast te stellen; 
3. de stukken aan te bieden aan het raadspresidium; 
4. de directeur te verzoeken de gemeentelijke investeringsplanning op een zodanig tijdstip aan het college  

voor te leggen dat die deel kan uitmaken van de besluitvorming over de voorjaarsnota 2006. 
5. De opgave van de subsidie top – 15 voor kennisgeving aan te nemen en in te zetten in het periodiek 

 overleg met de provincie. 
 
 
 



 
 
 
 

Vervolg 2 
Notanr: 2006.01891 
Onderwerp: Spelregels gemeentelijke investeringsplanning 

 
 

VOORSTEL OPENBAARMAKING 
 dit besluit openbaar te maken 
 ... (andere stukken, zoals nota, raadsvoorstel en – besluit, rapporten, brieven e.d. ... openbaar te maken  
 dit besluit niet openbaar te maken vanwege ... 
 ... (andere stukken) niet openbaar te maken vanwege ... 

 
 

COMMUNICATIE: 
 INTERN  EXTERN  

 Media Direct Indirect 
 personeelsblad  persbericht 

 

 huis-aan-huisbrief  internet 
 nieuwsnet  persconferentie  informatiebijeenkomst  Deventer Nu 
 e-mail   inspraakbijeenkomst  folder/nieuwsbrief 

   verplichte publicatie 
  toelichting tijdens wekelijkse persconferentie 

 Zie bijgevoegd communicatieplan 
 

ADVIESRADEN: 
In te vullen door de initiërende dienst: 
Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte gesteld?  ja  nee  
Zo ja, welke: 

 Adviesraad Straatnaamgeving  Adviesraad Welstand 
 Cie van Advies v.d. Culturele Jaarprijs Gulden Adelaar  Adviesraad Natuur en Milieu 
 Planadviesraad Monumenten en Beschermd Stadsgezicht  Adviesraad Senioren 
 Cie Handel, Ambachten en Diensten  Kliëntenraad 

 Adviesraad voor de Gemeentemusea  Adviesraad Beeldende Kunst 
 Prog.raad Beleidsbepalend Orgaan Lokale Omroep Dev.  Adviesraad Gehandicapten 

  
 
FINANCIËLE ASPECTEN: 

In te vullen door de initiërende dienst: 
Financiële gevolgen voor de gemeente?  ja  nee  
Zo ja, gevolgen worden opgevangen: 

 binnen het desbetreffende productbudget  via herschikking tussen eigen 
  via taakstelling binnen eigen sector  reserves/voorzieningen van de sector 

 tarieven burgers  bijdrage andere sectoren 
 concern  bij besluitvorming inzake voorjaarsnota 
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Vervolg 3 
Notanr: 2006.01891 
Onderwerp: Spelregels gemeentelijke investeringsplanning 

TOELICHTING/OVERWEGINGEN: 
 
Kortheidshalve wordt naar bijgaand raadsvoorstel verwezen. 
 
Voor de volledigheid is toegevoegd een ambtelijk concept van een TOP-15 aan projecten die qua subsidie-
acquisitie het meest scoren in het overleg met de provincie Overijssel. Dit overzicht is input voor de 
periodieke overleggen met de provincie. Deze top-15 is ontleend aan de Deventer TOP-40® zoals die in 
augustus 2005 is vastgesteld. Wat opvalt, is dat projecten die scoren op de titel van provinciale subsidietitels 
(platteland, cultuur, kennis en innovatie, economisch) niet parallel lopen met de voorliggende prioritering in de 
investeringsplanning. Hierin vormen fysieke investeringen in openbare ruimte cq. infrastructuur de hoofdmoot. 
 
In de B&W-vergadering van 17 januari 2006 is besloten dat elke portefeuillehouder de verschillende project-
opgaven zou beoordelen op de juiste prioriteit dan wel zou onderzoeken of projecten ontbreken. Ten behoeve 
van die discussie is de notitie van 12 januari toegevoegd. Inmiddels zijn in de opgaven van de sectoren een 
aantal dubbelingen of onjuistheden in redactie ed. vastgesteld. Op dit moment vindt er ook nog beoordeling 
plaats van opgenomen projecten. Deze informatie wordt momenteel verzameld. Om te voorkomen dat er 
wisselende lijstjes de ronde doen, is gekozen om de notitie van 12 januari toe te voegen. Hierin zijn de 
bedoelde onjuistheden weliswaar nog opgenomen. De omvang van de projectenportefeuille is evenwel 
dermate groot, dat consistentie in de informatie voorrang verdient. 
 
In de notitie van 12 januari zijn ook een aantal onderzoeksopdrachten geformuleerd. Die worden nu door de 
leden van het GMO uitgewerkt. Tevens wordt bepaald van welke onderzoeksopdrachten in elk geval bij de 
voorjaarsnota duidelijkheid verschaft moet worden. In het vervolg van het proces zullen de uitkomsten 
derhalve aan het college worden voorgelegd. 
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