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VOORWOORD
De afgelopen jaren hebben veel Deventenaren de nadelige effecten
ondervonden van de bezuinigingen door het college van PvdA, CDA,
Gemeentebelang en D66.
Kenmerkend voor de lokale politiek is het onvermogen om beleid en keuzes
te maken voor de lange termijn. Alles wordt bezien vanuit een cyclus van 4
jaar, dit is namelijk de zittingsperiode van de gemeenteraad en, als er geen
ongelukken gebeuren, ook van het college.
Dit is de reden waarom zoveel wethouders prestigeprojecten optuigen, zij
willen het liefst voor de eeuwigheid een stempel op Deventer drukken.
Denk hierbij aan het stadskantoor, de windturbines en de Viking.
Gekscherend wordt deze cyclus door ambtenaren benoemd als; ‘een
incident van 4 jaar’. Wij gaan voor beleid voor de lange termijn; 50 jaar.
Dit betekent; een andere visie, andere weloverwogen keuzes en echt
investeren in de gemeenschap.
De gemeente is van ons allemaal, we maken allemaal deel uit van de
samenleving en we zijn op elkaar aangewezen. Het is ook aan eenieder van
ons om een bijdrage te leveren aan het doorgeven van dit kleine stukje
aarde aan de volgende generaties.
Om dit te doen zal elke inwoner erkend moeten worden voor haar aandeel
en bijdrage. In het eerste kwartaal van 2018 zal Deventer 100.000 inwoners
hebben, dit betekent dat elke inwoner voor een100.000 ste deel eigenaar is
van Deventer. Deventer is van oudsher een sociale gemeente, in 1909
scheidde in Deventer de Sociaal-Democratische Partij (SDP), die zich later de
CPN (Communistische Partij Nederland) zou noemen, zich af van de
toenmalige SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij). Vanwege die
geschiedenis draagt Deventer na ruim 100 jaar nog steeds de geuzennaam
‘Moskou aan de IJssel’. Een naam om trots op te zijn.
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SOCIALE GEMEENTE

Om recht te blijven doen aan haar geuzennaam zal Deventer meer moeten
omzien naar haar inwoners.
Mensen die een bijdrage leveren aan onze samenleving gaan we koesteren,
mensen die dit niet willen gaan we motiveren, mensen die niet kunnen gaan
we ontzien.
Schuldhulpverlening wordt uitgevoerd door professionals, het BAD is een
expertisecentrum voor schuldhulpverlening en bewaakt dat de geleverde
diensten van goede kwaliteit is. Waar nodig zal het BAD optreden als
bemiddelaar.
Thuiszorg en jeugdhulp worden geleverd door gekwalificeerde personen.
Kwaliteit staat voorop, prijs is van ondergeschikt belang. Hulpvragers hebben
keuzevrijheid in zorg en hulp maar ook in de organisatie en persoon. De
keuze tussen een persoonsgebonden budget of zorg in natura ligt bij de
zorgvrager, waar nodig is er ondersteuning in het beheren van het PGB.
De gemeente ontzorgt de inwoner bij geschillen. Daar waar duidelijk is dat de
inwoner in het recht staat neemt de gemeente de risico’s en verdere
afwikkeling voor haar rekening. Hierdoor zijn de nadelige (financiële)
gevolgen voor de Deventenaar minimaal.
Deventer is de meest sociale gemeente van Nederland. We hebben
diversiteit in het ambtelijk apparaat en dat is dan ook een realistische
afspiegeling van de samenleving. Onze inwoners worden aangesproken met
hun naam.
Door onze gastvrijheid is Deventer DE gemeente waar iedereen zichzelf is en
thuis voelt.
In onze gemeente worden GEEN organisaties gefinancierd die onderscheid
maken of promoten tussen religies, etniciteit, seksuele voorkeur of geslacht.
Doordat we handhaven op de regels en afspraken die we als gemeente
hebben gemaakt, is er geen sprake van willekeur. Hierdoor wordt elke
inwoner gelijk behandeld en is dit aantoonbaar. In uitzonderlijke gevallen kan
er afgeweken worden van de afspraken. De gemeenteraad wordt betrokken
bij de besluitvorming rond afwijkende afspraken.
Een onafhankelijke ombudsorganisatie is aanwezig en is voor iedere inwoner
bereikbaar. Doordat het bij elke Deventenaar duidelijk is met welke vragen
men hier terecht kan, is deze organisatie daad- en slagkrachtig.
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DUURZAME GEMEENTE

De negatieve effecten van klimaatverandering zijn steeds meer merkbaar.
Onze ligging aan de IJssel maakt ons gevoelig voor overstromingen.
De Welle is autovrij en is aangepast om het water tegen te houden.
Omdat er gemiddeld meer neerslag valt heeft Deventer maatregelen
genomen om dit hemelwater op natuurlijke wijze af te voeren doordat
minimaal 30% van elke tuin ‘ont-tegeld’ is.
Om hittestress te voorkomen hebben we voldoende natuurlijke
schaduwplekken en verkoelingsplekken in de openbare ruimte en op onze
pleinen. We hebben geen megastallen in Deventer en we hebben hierover
ook afspraken met onze buurgemeenten.
De gemeente houdt zich actief bezig met het stimuleren van
energiebesparende maatregelen voor de woningen en bedrijfspanden
binnen de gemeentegrenzen.
Omdat we sinds 2030 een energie neutrale gemeente zijn, merken we dat dit
een aantrekkende werking heeft op bedrijven en organisaties die zich in
Deventer vestigen en dit gebruiken als deel van hun marketingstrategie.
Tussenbermen worden op een ecologisch verantwoorde manier
onderhouden zodat bijen, vlinders en andere insecten de ruimte hebben om
te bestaan. Het andere openbare groen wordt op eenzelfde manier
onderhouden zonder het straatbeeld te verrommelen.
Onkruid op en langs straten, stoepen en fietspaden wordt regelmatig
weggehaald. Daar waar achterstand wordt gesignaleerd, wordt dit binnen 1
werkweek verwijderd. Omdat er een milieuzone is ingesteld rijden er geen,
op vervuilende fossiele brandstof aangedreven, auto’s en vrachtverkeer in
onze binnenstad. Vervoer in deze zone is geregeld door CO2 neutrale
voertuigen. De binnenstad is autovrij.
Bewoners van de binnenstad hebben recht op een ontheffing voor 1 auto,
tenzij dit voertuig fossiele brandstof als brandstof heeft.
Wij zijn trots op onze DifTar regeling, al het recyclebare afval wordt
gescheiden aangeboden op straat. Inwoners mogen 1000 KG zelf afvoeren
naar het afvalsorteercentrum. 100% recyclebare materialen worden niet
verrekend met het vrije afstortgewicht. Maandelijks rijdt de ‘kraakwagen’
door de straten voor oude en beschadigde huisraad. Op verzoek en op
afspraak wordt wit- en bruingoed opgehaald bij de inwoner.
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WELVARENDE GEMEENTE
Bedrijven en organisaties vestigen zich graag in Deventer vanwege haar
centrale ligging in het oosten. Bedrijven werken mee aan de energie en CO2
neutraliteit van onze gemeente, dit is verankerd in de voorwaarden bij
vergunning- en vestigingsaanvragen.
Vanwege de betrouwbare pendeldiensten vanuit de diverse trein- en
busstations zijn de bedrijventerreinen goed en eenvoudig te bereiken, zodat
de werknemers via het openbaar vervoer makkelijk en eenvoudig in
Deventer kunnen komen. Deventenaren en forenzen vinden het plezierig om
in Deventer te wonen en werken vanwege de gemoedelijke sfeer. Deventer
wordt geroemd vanwege de diversiteit aan horeca en winkelaanbod. Dit vind
je ook terug in het aanbod aan de IJsselkade. Het openbaar vervoer binnen
Deventer is gratis voor alle inwoners. Er zijn meer dan voldoende
opstapplaatsen, elke 15 minuten is er gelegenheid op of uit te stappen
De jongeren, jongvolwassenen en studenten vinden voldoende gelegenheid
om uit te gaan en zich te vermaken. Hierdoor is Deventer DE
studentengemeente van het oosten. Het onderwijs van Deventer heeft een
kwalitatief goed en groot aanbod in opleidingen. Vanwege de goede kansen
op een baan, blijven deze (ex) studenten in Deventer wonen.
Doordat er meer dan voldoende huizen zijn gebouwd in het beheer van
Deventer, worden deze voor een ‘all-in’ prijs verhuurd. Hierdoor heeft de
bewoner meer te besteden en heeft de gemeente blijvend kapitaal voor de
toekomst. Elk jaar worden tenminste 100 woningen door de gemeente
gebouwd en verhuurd. Onze inwoners hebben geen financiële zorgen omdat
er goede aanvullende regelingen zijn. De voedselbank, kledingbank,
speelgoedbank en andere hulporganisaties zijn aanvullend op de
gemeentelijke regelingen. Deventenaren zijn niet van deze organisaties
afhankelijk voor de 1e levensbehoeften. Een breed en groot aanbod van
cultuur is een teken van welvaart en beschaving. Voor jongeren tot 21 jaar is
er minstens 1x per jaar een voorstelling van de schouwburg gratis te
bezoeken.
Deventer heeft een eigen cultuurhistorisch museum waarin duidelijk de rijke
geschiedenis van onze gemeente wordt tentoongesteld. Voor jongeren tot 21
jaar is dit gratis te bezoeken.
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DEMOCRATISCHE GEMEENTE
Deventer is HET voorbeeld van democratie in uitvoering. Democratie is meer
dan ‘De helft + 1’!
Doordat er alleen bestuursakkoorden op hoofdlijnen worden gesloten is er
ruimte voor gesprek en onderhandeling tussen de diverse politieke fracties.
Dualisme bestaat tussen het college en de gemeenteraad en we gebruiken
dit als middel om draagvlak in de gemeenteraad te creëren en te houden.
Inspraak vanuit de bevolking is verankerd in het besluitproces, hierdoor is de
‘kloof’ gedicht tussen de inwoners en de politiek.
Inwoners van Deventer kunnen via raadgevende of correctieve referenda
directe invloed uitoefenen op de politieke besluitvorming. Het stemmen heeft
een verplicht karakter. Dit kan ook vanuit de eigen huiskamer.
Wethouders staan ten dienste van de gemeenteraad en hiermee de
bevolking. Voorstellen tot nieuw beleid worden, in samenspraak met de
gemeenteraad, aangeboden waarbij van ‘machtspolitiek’ geen sprake is.
Doordat Deventer een wethouder heeft voor jeugdzaken zorgen we dat onze
gemeente toekomstbestendig blijft. De wethouder duurzaamheid zorgt dat
we de groenste gemeente van Nederland blijven.
Wethouders zijn politiek verantwoordelijk voor uitgevoerd beleid. Betrokken
ambtenaren zijn hierin medeverantwoordelijk.
Het burgemeesterschap is een ceremoniële rol, de taak als voorzitter van de
raad zal vooral gericht zijn op proces sturing en bewaking.
Onze wethouders en ondersteunende ambtenaren zijn woonachtig in onze
gemeente en gaan wekelijks de buurten in waar zij gesprekken hebben met
inwoners. Hierdoor hebben zij een goed beeld van wat er leeft in de
samenleving en kunnen zij de wethouders goed ondersteunen bij het
dagelijkse werk. De griffie zorgt dat de besluiten van de gemeenteraad
voldoende juridische ingekaderd zijn, waar nodig ondersteunen zij de raad
en individuele raadsleden bij het opstellen van of het initiëren van voorstellen.
Toetsen op grammatica en leesbaarheid past binnen hun rol.
Kritische en onafhankelijke (lokale) pers is essentieel voor de democratie.
Doordat zij niet volledig afhankelijk zijn van de bijdragen uit de gemeente,
houden zij onze inwoners op de hoogte van het laatste nieuws en stellen
misstanden aan de kaak.
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VEILIGE GEMEENTE

Omdat alle straten en pleinen efficiënt zijn verlicht is het algehele gevoel van
veiligheid in onze gemeente goed.
Fietsers en voetgangers hebben een eigen, goed onderhouden, weggebied,
hierdoor is Deventer de veiligste gemeente in Nederland voor deze
weggebruikers.
De mensen die zich door onze gemeente met de fiets bewegen wanen zich,
het jaar rond, veilig op onze paden omdat deze vrij zijn van blad en sneeuw.
Vooral de loop en fietsroutes van instellingen en seniorenbewoning naar
winkels en winkelcentra zijn, ten allen tijde, goed en veilig begaanbaar.
De speeltoestellen binnen onze gemeentegrenzen zijn van een uitstekende
kwaliteit, hierdoor kunnen onze kinderen veilig spelen.
Bij (ver)bouwprojecten en werkzaamheden aan de infrastructuur heeft de
veiligheid van de omwonenden en verkeer tijdens de werkzaamheden
voorrang op het voltooien van de werkzaamheden.
Veiligheid van de inwoners staat voorop, hierdoor zijn onze hulpdiensten, ver
binnen de maximum aanrijdtijden, aanwezig bij ongelukken en calamiteiten.
Ook zijn er meer dan voldoende bluswatervoorzieningen aanwezig zodat
onze kwetsbare historische binnenstad veilig is. Dit is vanzelfsprekend ook zo
voor onze ommelanden.
Veel van onze handelingen worden digitaal verwerkt, hierin is de privacy van
onze inwoners volledig gewaarborgd. Alle data aanwezig in onze gemeente
zijn volledig veilig voor inbreuk van binnen en buitenaf.
In Deventer hebben we een wethouder veiligheid, hierdoor is er geen
dubbele functie voor de burgemeester en houdt deze zich voornamelijk
bezig met de inwoners.
Omdat zij in voldoende mate aanwezig zijn, kunnen onze inwoners
vertrouwen op de handhavers. De handhavers zijn ook goed toegerust op
hun taken, hierdoor treden zij, zonder uitzonderingen, op bij het overtreden
van afspraken die gemaakt zijn.
Elke inwoner wordt op eenzelfde manier behandeld, hierdoor ondervinden
onze inwoners geen willekeur en zijn wij de veiligste en sociaalste gemeente
van Nederland.
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