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1 de meerjarenvisie subsidieverwerving vast te stellen, 

2 de directie te verzoeken de aanbevelingen door te voeren en structureel in te regelen in de 
ambtelijke organisatie, waaronder het opstellen van een jaarlijkse beleidsmatige analyse van 
subsidieverwerving;

3 de meerjarenvisie subsidieverwerving aan te bieden aan de raad ter kennisneming.
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Toelichting en overwegingen 

Inleiding 
De aanleiding voor het opstellen van de meerjarenvisie subsidieverwerving is het kader 
subsidieverwerving (nota nr. 2007.40862) van 18 december 2007. B&W heeft hiermee onder andere 
vastgesteld dat in 2008 een meerjarenvisie voor subsidieverwerving dient te worden opgesteld en 
ingeregeld door de eenheid Strategische Ontwikkeling. B&W heeft de startnotitie procesaanpak 
meerjarenvisie subsidieverwerving (nota nr. 94112) 26 augustus 2008 vastgesteld en de Raad heeft het 
voor kennisgeving aangenomen. 
  
Doel is een strategische visie te geven op subsidieverwerving voor de langere termijn, bekeken vanuit de 
huidige subsidiestromen. De strategische meerjarenvisie subsidieverwerving is een groeimodel vanuit het 
kader subsidieverwerving. Met het kader subsidieverwerving is een statisch basisprincipe neergezet, de 
meerjarenvisie laat zien hoe de gemeente Deventer de komende jaren subsidies professioneel kan 
verwerven (en daadwerkelijk realiseren) en het geeft de dynamische continuïteit op langere termijn aan. 
Met andere woorden: de meerjarenvisie legt vast hoe we in een politiek veranderende omgeving subsidies 
aanvragen en behouden.   
  
  
Beoogd resultaat 
Door de meerjarenvisie subsidieverwerving vast te stellen, beoogt B&W dat: 

de meerjarige overkoepelende subsidieafspraken (boegbeelden, GSB convenant, 
bestuursconvenant Salland ILG en meerjarenraming EFRO) als top prioriteiten voor 
subsidieverwerving worden vastgesteld,  
voor de beleidsinhoudelijk geprioriteerde projecten - gefaciliteerd door de stedelijke 
programmering - actief subsidies wordt verworven en  
voor niet geprioriteerde projecten geen en voor reserveprojecten passief subsidies worden 
verworven,  
de methodiek voor het wijzigen van prioriteiten wordt vastgelegd;  
de structuur voor het aanvragen, lobbyen en beheren van inkomende subsidies wordt vastgelegd;  
het bestuur jaarlijks wordt geïnformeerd over de stand van zaken en vooruitblik van 
subsidieverwerving binnen de gemeente Deventer en de hele organisatie continu middels diverse 
instrumenten zoals de database subsidieverwerving en de projectensite. 

  
  
Kader 
De meerjarenvisie subsidieverwerving heeft een relatie met: 

kader subsidieverwerving (nota nr. 2007.40862);  
notities en afspraken binnen de meerjarige overkoepelende subsidieafspraken van de gemeente 
Deventer;  
begroting, meerjaren investeringsplanning, toekomstvisie 2030 gemeente Deventer (in 
ontwikkeling);  
stedelijke programmering;  
lobby agenda's van strategische partners. 

  
Argumenten voor en tegen 
De meerjarenvisie biedt houvast om subsidiegelden optimaal te benutten (dus naast aanvragen ook 
daadwerkelijk te effectueren) voor projecten waar de gemeente Deventer prioriteit aan heeft gegeven. Het 
gaat hierbij ook om het realiseren van subsidies binnen reeds gemaakte afspraken met 
subsidieverstrekkers. De meerjarenvisie biedt ook aanknopingspunten om de prioriteiten voor 
subsidieverwerving structureel te bepalen. 
  
  
Draagvlak 
De gemeenteraad heeft het doelmatigheidsonderzoek, het kader subsidieverwerving én de startnotitie 
procesaanpak meerjarenvisie subsidieverwerving ter kennisname aangenomen.  
  



In de Deventer samenleving is naar verwachting een positief draagvlak bij de voorstellen die in de visie 
worden gedaan. Subsidiegelden komen ten goede aan de samenleving zelf, met name omdat ze naar 
vastgestelde geprioriteerde projecten van de gemeente gaan. 
  
Intern is er binnen de organisatie draagvlak om subsidiebeleid te vernieuwen. Tijdens het opstellen van de 
meerjarenvisie subsidieverwerving is veel aandacht besteed aan het interne draagvlak.  
  
Financiële consequenties 
Voor het uitvoeren van de aanbevelingen in de meerjarenvisie voor subsidieverwerving zijn uren 
opgenomen in het reguliere budget van de eenheid Strategische Ontwikkeling. 
  
Voor het integreren van het kader en de meerjarenvisie subsidieverwerving in administratieve organisatie 
en werkprocessen mag worden aangenomen, dat de kosten van het gestructureerd beheren van 
subsidietrajecten niet hoger zullen zijn dan de werkzaamheden zoals die tot op heden gebeuren. Gelet op 
de primaire taak van subsidiebeheer dient de hiermee gemoeide capaciteit gevonden te worden binnen de 
reguliere (administratieve en controling) processen. 
  
Aanpak/uitvoering 
Zodra het kader subsidieverwerving met de daarbij behorende aanbevelingen zijn vastgesteld, dienen de 
volgende zaken vanaf 2008 opgezet en daarna structureel ingeregeld te worden: 
  

Subsidioloog geeft jaarlijks in de periode van de voorjaarsnota een beleidsmatige analyse van de 
subsidieverwerving van de gemeente Deventer, de zogenoemde ex-ante toets. Dit begint met een 
0-meting in het najaar 2009. Hierin wordt in ieder geval het volgende opgenomen per categorie (top 
prioriteit, gemiddelde prioriteit, lage prioriteit): 

stand van zaken van en vooruitblik van de prioriteitenagenda;  
stand van zaken van en vooruitblik van de lobbyagenda en strategische subsidiepartners, 
waaronder de subsidieaanvragen en lobby rondom subsidieverwerving door de gemeente 
Deventer;  
stand van zaken van het beheer van lopende subsidietrajecten (o.a. op basis van de 
database subsidieverwerving). 

UC stelt in overleg met subsidioloog AO subsidieverwerving op of hernieuwt onderdelen van de 
bestaande procesbeschrijvingen. Deze moeten zo zijn opgesteld, dat UC deze processen 
jaarlijks kan controleren. Met name het proces voor prioriteiten stellen en wijzigen en voor het 
voeren van een gemeentebrede afgestemde lobby vergt de nodige aandacht. 
De subsidioloog zet de projectensite ‘subsidieverwerving’ op en houdt deze actueel met 
informatie in de dynamische database subsidieverwerving en persberichten en succesverhalen 
over inkomende subsidies. UC’s controleren de processen jaarlijks.  

Voorts wordt de meerjarenvisie ter kennisneming aan de raad aangeboden. Ook over voorgaande 
stukken (doelmatigheidsrapport en kader) is de raad op deze wijze geïnformeerd.  
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Samenvatting  
 
De strategische meerjarenvisie subsidieverwerving geeft inzicht in subsidieverwerving op de 
langere termijn, bekeken vanuit de huidige subsidiestromen. Met het Kader 
subsidieverwerving (nota nr. 2007.40862) van 18 december 2007 is een statisch 
basisprincipe neergezet, de meerjarenvisie subsidieverwerving laat zien hoe de gemeente 
Deventer de komende jaren subsidies professioneel kan verwerven en het geeft de 
dynamische continuïteit op langere termijn aan. Met andere woorden: de meerjarenvisie legt 
vast hoe we de komende jaren in een politiek veranderende omgeving subsidiegelden 
aanvragen én behouden.   


Visie 
De meerjarenvisie geeft een visie op de drie fasen van een subsidietraject.  
 
 
            
                                    
                    


Prioriteiten bepalen 
 
De door de gemeente geprioriteerde projecten zijn leidend voor de beslissing om al dan niet 
subsidie te verwerven (dit wil zeggen dat er in principe geen projecten worden gestart 
omwille van subsidiegelden). 


Top prioriteiten 
Een actieve subsidieverwervingsstrategie wordt ingezet voor een beperkt aantal prioriteiten, 
de zogenaamde ‘top 5’. De top prioriteiten zijn de meerjarenkaders met een 
subsidiegerelateerde betekenis1. In de praktijk gaat het om meerjarige subsidieafspraken 
tussen ons als gemeente met subsidieverstrekkers2, te weten: Boegbeelden, Europees 
Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO), Investeringsbudget Landelijke Gebied (ILG) en 
Grotestedenbeleid (GSB). Deze vier meerjarenafspraken bestaan uit concrete projecten en 
zijn ieder op een eigen vastgelegde manier dynamisch. De programmaregisseurs zien toe op 
de voortgang en de samenhang van het geheel.  
 
Zodra een meerjarenafspraak met een top prioriteit eindigt, moeten er opnieuw 
subsidieafspraken gemaakt worden. Nieuwe afspraken komen tot stand door: 
1. de bestaande subsidieafspraak als uitgangspunt te nemen; waar mogelijk en wenselijk 


worden de thema’s in de meerjarenafspraak voortgezet; 
2. nieuwe thema’s te benoemen wanneer een duidelijke trend zichtbaar is van (een 


bundeling van) projecten in een bepaald thema; 
3. geprioriteerde projecten koppelen aan de thema’s.   


Midden segment - top 40 
Eenvoudige of structureel verkrijgbare subsidies worden verworven voor een groot aantal 
projecten in het midden segment, de zogenaamde ‘top 40’. Criterium voor projecten in de 
‘top 40’ is dat het een inhoudelijke prioriteit heeft. De stedelijke programmering is faciliterend 
voor inzicht in de beleidsmtige prioriteiten. Deze is opgebouwd uit alle fysieke voorgenomen 
en in ontwikkeling zijnde plannen en projecten die al dan niet financieel gedekt zijn. Slechts 
een klein deel van de projecten in de stedelijke programmering komt in aanmerking voor een 
subsidiebijdrage. De stedelijke programmering is dynamisch en kan wijzigen op basis van 
                                                 
1 De gemeente Deventer heeft naast deze projecten ook andere prioriteiten, echter deze zijn niet in 
meerjarige overkoepelende subsidieafspraken vastgelegd.  
2 Europa, het Rijk en de provincie Overijssel 


3. Beheer 
 


2. Aanvragen subsidies/ 
lobby 


1. Prioriteiten 
bepalen 







4 
Eenheid Strategische Ontwikkeling  Programmering en Strategie 


B&W (c.q.) Raadsbesluiten, zoals bij de voorjaarsnota- en de begrotingsbehandeling of bij 
ingrijpende vaststellingsbesluiten. 


Lage prioriteit 
Het kader subsidieverwerving stelt, dat er geen actieve subsidieverwerving plaatsvindt voor 
projecten met een lage prioriteit. Hoewel de gemeente in principe dus geen subsidie verwerft 
voor projecten met een lage prioriteit, kan zich een uitstekende subsidiekans voordoen. In 
dat geval kan de gemeente, dit wil zeggen de directie in overleg met B&W, besluiten deze 
excellente subsidiekans te benutten.  
 
Indien een project niet in de stedelijke programmering, de reservelijst, voorkomt, is het niet 
mogelijk subsidies te verwerven. Reden is, dat we voor dit soort nieuwe initiatieven niet het 
belang zien, geen capaciteit en middelen hebben. De enige reden voor het uitvoeren van 
een dergelijk project is de beschikbare subsidie (waar over het algemeen een eigen co-
financiering tegenover staat). De reservelijst kan echter wel wijzigen op basis van B&W (c.q. 
Raads)besluiten. 


Aanvragen subsidies/ lobby 
 
Een gestructureerde lobbyagenda biedt Deventer kansen voor het verwerven van 
subsidiegelden. Hierbij geldt een proactieve subsidieverwervingsbenadering voor de top 
prioriteiten van de gemeente Deventer, een reguliere subsidieverwerving voor de projecten 
in het midden segment en een passieve subsidieverwerving voor projecten met een lage 
prioriteit. 


Top prioriteiten 
Voor de huidige vier top prioriteiten - meerjarige subsidieafspraken van de gemeente 
Deventer - treden ambtenaren en bestuurders eensgezind op in een strategische 
gemeentebrede lobby. Per meerjarenafspraak (Boegbeelden, EFRO, ILG/PMJP, GSB) zijn 
onder account van de programmaregisseur afzonderlijke afspraken gemaakt hoe de 
subsidiegelden worden aangevraagd en beheerd én hoe voor aanvullende budgetten wordt 
gelobbyd. Per meerjarenplan is een jaarlijkse evaluatie en actualisatie ingeregeld. 


Midden segment - top 40 
Voor de geprioriteerde projecten in het midden segment spelen bilaterale netwerken een 
belangrijke rol bij het aanvragen van subsidies en de lobby daaromheen. De subsidioloog 
zorgt voor een gemeentebrede lobby om de geprioriteerde projecten bij subsidieverstrekkers 
bekend te maken (eventueel in gebundelde vorm, zoals herstructurering bedrijventerreinen 
en woningbouwlocaties) en de interne organisatie bewust te maken van subsidiekansen. In 
de procesbeschrijving subsidieverwerving wordt dit nader uitgewerkt.  
 
Over alle nieuwe projecten of subsidieaanvragen waar (co)financiering voor nodig is moet 
B&W en/of de Raad beslissen. In het formulier B&W-nota wordt de budgethouder 
gedwongen aan te geven of er subsidiemogelijkheden zijn. 
 
De inspanning van programmamanagers en budgethouders om subsidiekansen te 
herkennen en benutten wordt zichtbaar gemaakt door de jaarlijkse ex-ante toets 
subsidieverwerving (0-meting in het najaar 2009). 


Lage prioriteit 
Voor projecten buiten de prioriteiten van Deventer wordt niet actief gezocht naar 
subsidiegelden. Wanneer excellente subsidiekansen zich voordoen bepalen directie en B&W 
of er wordt overgegaan tot een subsidie aanvraag. 
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Beheer 
 
Het beheersproces is van cruciaal belang voor het professioneel verwerven en behouden 
van subsidies: 
 
 administratieve voorwaarden helder bij alle betrokkenen bij start subsidietraject; 


Er zijn enkele instrumenten of processen in de organisatie ingeregeld om de administratieve 
voorwaarden helder te krijgen aan de voorkant. Te denken valt aan de beslisboom, het 
startgesprek dat bij beschikking met alle betrokkenen wordt gehouden en hernieuwde 
procesbeschrijvingen. Deze instrumenten worden jaarlijks geëvalueerd op hun werking in de 
ex-ante toets. 


 
 continue inzicht in (inhoudelijke en financiële) stand van zaken van subsidietrajecten; 


Er is in 2008 met een vertegenwoordiging uit de hele organisatie gewerkt aan een database 
subsidieverwerving. Deze is momenteel in testfase en wordt in het voorjaar 2009 
operationeel. De database geeft toegang tot alle formele documenten in een subsidietraject, 
geeft signalen bij belangrijke deadlines (zoals tussenrapportages of betaalmomenten) en 
geeft een overzicht van de status van alle lopende subsidietrajecten. 


 
 communicatie met subsidieverstrekker en media. 


De communicatie met de subsidieverstrekker kan verbeterd worden door middel van de 
overzichten en signalen uit de database subsidieverwerving. Persberichten en 
succesverhalen in de media (ten behoeve van ons imago en die van de subsidieverstrekker) 
worden vanaf 2009 op de projectensite ‘subsidieverwerving’ verzameld.  
 


Aanbevelingen 
 
 Subsidioloog geeft jaarlijks in maart (voor de voorjaarsnota) een beleidsmatige analyse 


van de subsidieverwerving van de gemeente Deventer, de zogenoemde ex-ante toets. 
Het college biedt deze ter kennisneming aan aan de raad. Dit begint met een 0-meting in 
het najaar 2009. Hierin wordt in ieder geval het volgende opgenomen per categorie (top 
prioriteit, gemiddelde prioriteit, lage prioriteit): 
- stand van zaken van en vooruitblik van de prioriteitenagenda; 
- stand van zaken van en vooruitblik van de lobbyagenda en strategische 


subsidiepartners, waaronder de subsidieaanvragen en lobby rondom 
subsidieverwerving door de gemeente Deventer; 


- stand van zaken van het beheer van lopende subsidietrajecten (o.a. op basis van de 
database subsidieverwerving). 


 
 UC stelt in overleg met subsidioloog AO subsidieverwerving op of hernieuwt onderdelen 


van de bestaande procesbeschrijvingen. Deze moeten zo zijn opgesteld, dat UC deze 
processen jaarlijks kan controleren. Met name het proces voor prioriteiten stellen en 
wijzigen en voor het voeren van een gemeentebrede afgestemde lobby vergt de nodige 
aandacht. 
 


 De subsidioloog zet de projectensite ‘subsidieverwerving’ op en houdt deze actueel met 
informatie in de dynamische database subsidieverwerving en persberichten en 
succesverhalen over inkomende subsidies. UC’s controleren de processen jaarlijks.  
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1. Afbakening 
 
 
 
 
 
 


1.2 Aanleiding  
De aanleiding voor het opstellen van de meerjarenvisie subsidieverwerving is het kader 
subsidieverwerving (nota nr. 2007.40862) van 18 december 2007. B&W heeft hiermee onder 
andere vastgesteld dat vanaf 2008 een meerjarenvisie voor subsidieverwerving dient te 
worden opgesteld en ingeregeld door de eenheid Strategische Ontwikkeling. B&W heeft de 
startnotitie procesaanpak meerjarenvisie subsidieverwerving (nota nr. 94112) 26 augustus 
2008 vastgesteld en de Raad heeft het voor kennisgeving aangenomen. 


Rapportage doelmatigheidsonderzoek ex art 213a GW “subsidieverwerving” 
Voorafgaand aan het kader subsidieverwerving, heeft B&W op 10 juli 2007 de rapportage 
doelmatigheidsonderzoek ex art 213a GW “subsidieverwerving” (nota nr. 2007.01491) 
vastgesteld. “Zonder gestructureerd subsidiebeleid mist de gemeente Deventer subsidiegeld 
en/of heeft Deventer onnodig subsidiegeld terugbetaald en is de beeldvorming over Deventer 
bij subsidieverstrekkers in een negatief licht komen te staan.” Het doelmatigheidsonderzoek 
deed onder andere de volgende aanbevelingen: 
a. Centrale subsidieregisseur binnen de gemeente, t.b.v. beleid, subsidieacquisitie en 


advies t.a.v. beheer en beleid. Deze is tevens de schakel voor lobbyisten in Den Haag en 
Brussel en de gemeente en houdt zich bezig met kennisoverdracht (o.a. tussen 
gemeenten); 


b. Herzien / actualiseren B&W beleidsnota ‘doorstart gemeentelijke subsidiebegeleiding’, nr. 
02.00870, d.d. 29 oktober 2002 en het daaraan gekoppelde activiteitenplan; 


c. Centraal signalering- en volgsysteem, dusdanig opnemen subsidiegelden in een 
financiële administratie dat de status van deze gelden gevolgd kan worden en opzetten 
van een procesbeschrijving en structurele werkafspraken t.a.v. beheer; 


d. Structurele afstemming Bedrijfsbureau en budgethouders, te beginnen aan voorkant 
proces; 


e. Thematische en financiële verantwoordelijkheid vastleggen. 
 
Deze aanbevelingen zijn voor een groot deel ingeregeld in de organisatie. Er is een 
subsidieregisseur aangesteld, er is een Kader subsidieverwerving opgesteld, er is een 
signalerings- en volgsysteem in testfase ontwikkeld die in april operationeel zal zijn, er zijn 
faciliterende middelen ingeregeld (zoals beslisboom, startgesprek met alle betrokkenen bij 
beschikking) om in het beging van een subsidietraject de administratieve voorwaarden 
helder te hebben, en er zijn deel procesbeschrijvingen opgesteld en enkele zijn in 
ontwikkeling. 


Kader subsidieverwerving 
Het kader voor subsidieverwerving gaat uit van de volgende visies: 
 de door de gemeente geprioriteerde projecten zijn leidend voor de beslissing om al dan 


niet subsidie te verwerven (dit wil zeggen dat er in principe geen projecten worden 
gestart omwille van subsidiegelden); 


 een gestructureerde lobbyagenda biedt Deventer kansen voor het verwerven van 
subsidiegelden. Hierbij geldt een proactieve subsidieverwervingsbenadering voor de 


De meerjarenvisie subsidieverwerving is een uitwerking van de principes uit het kader 
subsidieverwerving. De meerjarenvisie geeft aan hoe de gemeente Deventer vanuit de 
huidige subsidietrajecten en meerjarige subsidieafspraken met subsidieverstrekkers 
professioneel subsidie kan verwerven. Het is echter een dynamisch model, dat jaarlijks 
wordt geactualiseerd. 
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zogenaamde ‘top 5’3 - projecten van de gemeente Deventer, een reguliere 
subsidieverwerving voor de zogenaamde ‘top 40’ projecten en een passieve 
subsidieverwerving van subsidiekansen voor projecten buiten de gemeentelijke prioriteit; 


 een beslisboom geeft inzicht in kansen en risico’s aan de voorkant van het 
subsidietraject. Het gaat hier om criteria waaraan een subsidiekans getoetst moet 
worden alvorens de subsidie wordt aangevraagd; 


 een subsidiebeheerssysteem, waaruit continu de stand van zaken (inhoudelijk en 
financieel) van alle subsidietrajecten gedestilleerd kan worden.  


 
Het kader subsidieverwerving beveelt aan de volgende maatregelen vanaf 2008 op te zetten 
en daarna structureel in te regelen: 
 jaarlijks een top 5 en top 40 opstellen en subsidieverwerving op basis hiervan 


inregelen in de voorjaarsnota (de eenheid Strategische Ontwikkeling); 
 jaarlijks strategische lobbyagenda opstellen en regie voeren op uitvoering (de 


eenheid Strategische Ontwikkeling); 
 meerjarenvisie opstellen voor subsidieverwerving (de eenheid Strategische 


Ontwikkeling); 
 integreren van kader subsidieverwerving in administratieve organisatie en 


werkprocessen, waaronder een digitaal systeem voor inhoudelijk en financieel inzicht 
in subsidietrajecten en subsidiedefinitie inregelen in gemeentelijke administratie 
(controling van de eenheden); 


 beleidsmatige en beheersmatige voortgang van kader subsidieverwerving 
rapporteren (eenheid Strategische Ontwikkeling in samenwerking met 
programmamanagers (beleid) en controling van de eenheden (beheer)). 
 


1.3 Doel 
Doel is een strategische visie te geven op subsidieverwerving voor de langere termijn, 
bekeken vanuit de huidige subsidiestromen. De strategische meerjarenvisie 
subsidieverwerving is een groeimodel vanuit het kader subsidieverwerving. Met het kader 
subsidieverwerving is een statisch basisprincipe neergezet, de meerjarenvisie laat zien hoe 
de gemeente Deventer de komende jaren subsidies professioneel kan verwerven (en 
daadwerkelijk realiseren) en het geeft de dynamische continuïteit op langere termijn aan. 
Met andere woorden: de meerjarenvisie legt vast hoe we in een politiek veranderende 
omgeving subsidies aanvragen en behouden.   
 


1.4 Werkmethodiek 
De meerjarenvisie is tot stand gekomen in nauwe afstemming met projectverantwoordelijken 
(programmamanagers en projectleiders) van meerjarige subsidieafspraken met 
subsidieverstrekkers: boegbeelden, Provinciaal MeerJaren Programma /Investeringsbudget 
Landelijk Gebied, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en Grote Steden Beleid en 
met de unit controlers. Concern Control is betrokken bij de totstandkoming van de 
meerjarenvisie om de Administratieve Organisatie/ Interne Controle voor het beheer van 
subsidietrajecten af te stemmen op het subsidiekader. Planning en Control is betrokken bij 
de meerjarenvisie subsidieverwerving, omdat zij de planning en control cylcus bewaakt en 
hiermee de consistentie in de verantwoording van subsidiestromen in de gemeentelijke 
financiën. Hiermee wordt bedoeld dat er overeenstemming moet zijn tussen de hardheid van 
de subsidiebijdrage en de hardheid van de op te nemen inkomsten in de P&C documenten.  
Evenzo is afstemming gezocht met omliggende en soortgelijke gemeenten4. 


                                                 
3 In het kader subsidieverwerving is de benaming ‘top 5’ en ‘top 40’ gegeven, in deze meerjarenvisie is 
duidelijk dat het gaat om 4 majeure meerjarenramingen en 464 in het midden segment.  
4 Hardenberg, Apeldoorn, Raalte 
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Subsidieverwerving is te verdelen in drie fasen: prioriteitenagenda, aanvraag/lobby en 
beheer. Per fase is een werkmethodiek gehanteerd. De eerste fase van 
subsidieverwerving, het opstellen van de prioriteitenagenda, is gebaseerd op interviews 
en projectenlijsten (zoals begroting, projectenrapportage, investeringsplanning, stedelijke 
programmering). De lobbyagenda ligt in het verlengde van deze prioriteitenagenda en is 
in overleg met de regisseurs en projectverantwoordelijken beschreven. 
 
Middels kennisateliers, schriftelijk onderzoek, interviews en een stuurgroep ‘database 
subsidieverwerving’ is de laatste fase, het subsidiebeheer (van indienen van een 
subsidieaanvraag tot en met afronding van het project en vaststelling van het betaalde 
subsidiebedrag) beschreven in de meerjarenvisie. Tevens is een visie gegeven hoe dit 
bewaakt kan worden in de toekomst.  


1.5 Subsidiedefinitie 
Subsidies worden beschikbaar gesteld op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht (AwB 
artikel 4:21)5. De definitie die in de AwB gehanteerd wordt heeft het ministerie van Financiën 
gedefinieerd in: “een conditionele uitgave van de overheid die rechtstreeks samenhangt met 
het landelijk / regionaal / lokaal beleid van de gesubsidieerde, waarmee wordt beoogd beleid 
en activiteiten van de gesubsidieerde te beïnvloeden”. Een subsidietraject gaat in principe 
over projecten, met een begin en een eind. 
 
Voor de gemeente Deventer betekent dit dat subsidiebijdragen op dit moment zijn terug te 
vinden onder de volgende boekingscodes in de gemeentelijke administratie6:  
 
48411000 Rijksbijdragen onderwijs RIJKS-&PROVINCIALE BIJDRAGEN 
48411100 Rijksbijdragen ivm bijstandverlening RIJKS-&PROVINCIALE BIJDRAGEN 
48411200 Rijksbijdragen ivm bouwen en wonen RIJKS-&PROVINCIALE BIJDRAGEN 
48411300 Uitkeringen gemeentefonds RIJKS-&PROVINCIALE BIJDRAGEN 


48411400 Rijksbijdragen gsb 
GSB RIJKS-&PROVINCIALE 
BIJDRAGEN 


48411900 Overige rijksbijdragen RIJKS-&PROVINCIALE BIJDRAGEN 
48412000 Vermogensoverdrachten rijk RIJKS-&PROVINCIALE BIJDRAGEN 
48421000 Vergoed. en verhaal soc uitkeringen/wvg RIJKS-&PROVINCIALE BIJDRAGEN 
48422000 Bijdrage gemeenten RIJKS-&PROVINCIALE BIJDRAGEN 
48422100 Bijdrage provincie RIJKS-&PROVINCIALE BIJDRAGEN 
48422200 Bijdrage ovg instanties RIJKS-&PROVINCIALE BIJDRAGEN 
48422900 Ov.inkomensoverdr. overheid (excl rijk) RIJKS-&PROVINCIALE BIJDRAGEN 
48423900 Overige inkomensoverdrachten OVERIGE BATEN
48431000 Invest.byd/kapitaal overheid (excl rijk) RIJKS-&PROVINCIALE BIJDRAGEN 
 


                                                 
5 Algemene Wet Bestuursrecht Artikel 4:21 
1. Onder subsidie wordt verstaan: de aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op 
bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten. 
2. Deze titel is niet van toepassing op aanspraken of verplichtingen die voortvloeien uit een wettelijk voorschrift inzake 
belastingen of de heffing van een premie dan wel een premievervangende belasting ingevolge de Wet financiering 
volksverzekeringen. 
3. Deze titel is niet van toepassing op de aanspraak op financiële middelen die wordt verstrekt op grond van een wettelijk 
voorschrift dat uitsluitend voorziet in verstrekking aan rechtspersonen die krachtens publiekrecht zijn ingesteld. 
4. Deze titel is van overeenkomstige toepassing op de bekostiging van het onderwijs en onderzoek. 
 
6 De codes in de gemeentelijke administratie zijn dynamisch. 
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1.6 Traject subsidieverwerving 


Onderdelen van subsidietraject 
De meerjarenvisie geeft een visie op ieder onderdeel van een subsidietraject.  
 
 
            
            
                                    
                    
 
 
 


 
1. Prioriteiten bepalen 
Subsidieverwerving begint bij het bepalen voor welke projecten subsidie moet worden 
geworven. In het kader subsidieverwerving is vastgesteld, dat de prioriteit van projecten 
leidend is voor de beslissing om al dan niet subsidie te verwerven (dit wil zeggen dat er in 
principe geen projecten worden gestart omwille van subsidiegelden). 
 
2. Subsidies aanvragen/ lobby 
Een volgende stap is het aanvragen van subsidies. Belangrijk voor een kansrijke aanvraag is 
de voorafgaande lobby. De gemeente verkrijgt inzicht in mogelijke inkomende subsidies en  
de subsidiënten worden bekend gemaakt met onze gemeentelijke potentiële 
subsidieprojecten. De synergie en aansluiting tussen deze twee (onze projecten en het 
beleid van de subsidiënt) bepaalt de slaagkans van een subsidieaanvraag. Het kader 
subsidieverwerving hanteert de volgende visie: een gestructureerde lobbyagenda biedt 
Deventer kansen voor het verwerven van subsidiegelden. Hierbij geldt een proactieve 
subsidieverwervings-benadering voor de top prioriteiten van de gemeente Deventer, een 
reguliere subsidieverwerving voor de ‘midden’-prioriteiten en een passieve 
subsidieverwerving voor projecten met een lage prioriteit. 
 
Bij incidentele grotere subsidies is het belangrijk te toetsen of een subsidie daadwerkelijk 
binnen het beleid van de gemeente Deventer past en geen noemenswaardige risico’s met 
zich meebrengt. De visie uit het kader: een beslisboom geeft inzicht in kansen en risico’s aan 
de voorkant van het subsidietraject. Het gaat hier om criteria waaraan een subsidiekans 
getoetst moet worden alvorens de subsidie wordt aangevraagd. 
 
3. Beheren van subsidies 
Het beheren van subsidies begint bij de aanvraag en eindigt bij het daadwerkelijk op de 
rekening ontvangen van het vastgestelde subsidiebedrag. Vaak is er nog een verplichting tot 
5 jaar na vaststelling om wijzigingen te melden bij de subsidieverstrekker. De visie met 
betrekking tot het beheer is, dat een subsidiebeheerssysteem noodzakelijk is, waaruit 
continue de stand van zaken (inhoudelijk en financieel) van alle subsidietrajecten 
gedestilleerd kan worden.  


Administratieve Organisatie 
Om professioneel subsidies te kunnen verwerven, dienen de verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden van bestuurlijke en ambtelijke medewerkers helder te zijn en te worden 
nageleefd. In het kader voor subsidieverwerving is een duidelijke scheiding aangebracht in 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor beleid versus beheer. 
 
Voor de diverse deeltrajecten van subsidieverwerving zijn procesbeschrijvingen opgesteld. 
Uitwerking van deze taken en bevoegdheden, de administratieve organisatie en interne 
controle, voor het beleid van subsidieverwerving als geheel vindt momenteel plaats door de 


2. Aanvragen subsidies/ 
lobby 
- interne bewustwording van 
subsidiekansen 
- subsidiënten bekendmaken 
met Deventer projecten


3. Beheer 
 
Administratie vanaf 
aanvraag  t/m 
eindvaststelling 


1. Prioriteiten 
bepalen 
- top prioriteit  
- middensegment 
- lage prioriteit 
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subsidioloog en UC-AO bedrijfsvoering en Ruimte & Samenleving in overleg met de 
betrokkenen in de organisatie. Voor de volgende drie onderdelen is of wordt vastgelegd wie 
waarvoor verantwoordelijk is, welke procesbeschrijvingen er (moeten) zijn, hoe deze 
objectief toetsbaar zijn en hoe er moet worden gerapporteerd: 
 Subsidieverwerving als geheel  
 Subsidiebeleid: prioriteiten- en lobbyagenda 
 Subsidiebeheer: aanvragen van subsidies tot en met afronding7 van subsidies (deze 


procesbeschrijving is in 2007 opgesteld en wordt stap voor stap ingeregeld). 
 


 
 
 
 
 
  
 
  


                                                 
7 Afronding van een subsidietraject is, afhankelijk van de specifieke wetteksten, over het algemeen vijf 
jaar na vaststelling en definitieve uitbetaling van de subsidiegelden. 
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2. Prioriteitenagenda – vaststellen prioriteiten 
 
In het kader subsidieverwerving is een algemene visie vastgesteld met betrekking tot de 
eerste fase van een subsidietraject, de prioriteiten: 
 
 
 
 
 
 
De strategische meerjarenvisie beschrijft hoe dit bereikt wordt en geeft een samenhangende 
reeks acties aan voor het handhaven van de continuïteit op langere termijn.  


2.1 Criteria voor de prioriteitenagenda voor subsidieverwerving 
 
Conform het kader subsidieverwerving richt subsidieverwerving zich op projecten: 
 die volgens gemeentelijke prioriteit opgepakt worden (en niet op projecten die op de 


wensenlijst van één persoon staan);  
 waarop resultaten geboekt worden vanwege de gemeentelijke beleidsagenda / 


afspraken (en niet alleen vanwege de subsidieverplichtingen);  
 waarvoor onafhankelijk van de subsidieregeling capaciteit (voor administratie) vrij 


gemaakt wordt.  
 
Een actieve subsidieverwervingsstrategie wordt ingezet voor een beperkt aantal 
kernprojecten, de zogenaamde ‘top - prioriteiten’. De volgende criteria zijn richtinggevend 
voor het toewijzen van een top - prioriteit:  een groot politiek-bestuurlijk belang of 
afbreukrisico, grote impact op de samenleving, multidisciplinair en programmaoverstijgend, 
onverwacht probleem van strategisch belang. In de praktijk zijn dit overkoepelende 
meerjarige subsidieafspraken met Europa, het Rijk of de provincie.  
 
Een reguliere subsidieverwervingsstrategie wordt ingezet op een groot aantal projecten, het 
zogenaamde ‘midden segment’. Criterium voor het midden segment is dat het een 
inhoudelijke prioriteit heeft. De stedelijke programmering is faciliterend voor inzicht in de 
beleidsmatige prioriteiten. Deze is opgebouwd uit alle fysieke voorgenomen en in 
ontwikkeling zijnde plannen en projecten die al dan niet financieel gedekt zijn.8 Op het 
moment dat een subsidiekans zich voordoet, wordt dus eerst gekeken of de subsidie ingezet 
kan worden voor projecten met een beleidsmatige prioriteit, in de A en C lijst van de 
stedelijke programmering. 
 
Een passieve subsidieverwervingsstrategie wordt ingezet voor projecten en plannen op de 
reservelijst met een lage prioriteit. Unieke subsidiekansen die voorbij komen of actief 
aangeboden worden door de subsidieverstrekker, en niet geschikt zijn voor projecten in de 
A- en C-lijst, kunnen worden ingezet voor projecten met een lage prioriteit. Ook voor deze 
projecten is de stedelijke programmering faciliterend. Er worden in principe geen geheel 
nieuwe projecten ‘bedacht’ ten behoeve van subsidies.  
 
 
 


                                                 
8 In 2009 is gestart met de uitrol van de stedelijke programmering, nadere prioriteitstelling in dit 
systeem leidt tot een strakkere afbakening van de projecten in het midden segment voor 
subsidieverwerving. 


de door de gemeente geprioriteerde projecten zijn leidend voor de beslissing om al dan 
niet subsidie te verwerven (dit wil zeggen dat er in principe geen projecten worden gestart 
omwille van subsidiegelden) 
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2.2 Huidige prioriteitenagenda voor subsidieverwerving 
 
Om geprioriteerde projecten leidend te laten zijn voor subsidieverwerving, is het opstellen 
van een prioriteitenagenda de eerste stap. Subsidieverwerving vanuit een prioriteitenagenda 
zorgt er immers voor, dat: 
 resultaten geboekt worden vanwege de interne beleidsagenda / afspraken (en niet 


alleen vanwege de subsidieverplichtingen);  
 onafhankelijk van de subsidieregeling capaciteit voor vrij gemaakt is.  


 
Zoals in het kader subsidieverwerving aangegeven en vastgesteld zijn gemeentelijke 
projecten op te splitsen in drie categorieën: top prioriteiten, midden prioriteit en projecten met 
een lage prioriteit. Met die opmerking, dat het gaat om prioriteiten in de zin van 
subsidieverwerving en subsidiekansen9.  


Top prioriteiten  
De top prioriteiten voor een actieve subsidieverwerving zijn voor de gemeente Deventer de 
overkoepelende meerjarige kaders, die zijn afgesproken met subsidieverstrekkers zoals 
Europa, het Rijk of de provincie Overijssel9. Deze hebben een politiek-bestuurlijk belang of 
afbreukrisico, zijn multi-disciplinair en programmaoverstijgend en hebben vaak een grote 
impact op de samenleving. In de praktijk gaat het op dit moment om vier meerjarige 
overkoepelende kaders, die zich in verschillende fasen en/of op verschillende (abstractie) 
niveaus  bevinden: 
 Strategische agenda Stedendriehoek en Overijssel: de Boegbeelden (2007-2011),  
 Meerjarenraming Europees Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO 2007-2013),  
 Bestuursconvenant Salland Investeringsbudget Landelijke Gebied (ILG 2007-2013)  
 Prestatieconvenant Grotestedenbeleid Rijk – gemeenten (GSB 2005-2009)10.  


Inhoudelijke overlap tussen deze afspraken versterkt de focus van het gemeentelijk beleid.11 
 
a. Boegbeelden 
De ‘boegbeelden’ zijn programma’s c.q. projecten met strategische betekenis voor provincie, 
het stedelijk netwerk Stedendriehoek en de gemeente Deventer. Deze boegbeelden hebben 
prioriteit bij de inzet van middelen van de gemeente Deventer en de provincie in de periode 
2007-2011 tenminste gedurende de collegeperiode van GS c.q. B&W. Ze zijn vastgelegd in 
de strategische agenda tussen de Stedendriehoek en provincie Overijssel (april 2008).  
 
De eerste fase van subsidieverwerving, de prioriteitstelling, is in deze subsidieafspraak in 
2008 vastgelegd. De agenda is echter dynamisch en de inhoudelijke invulling ervan kan 
jaarlijks bestuurlijk worden vernieuwd. De volgende fasen van subsidieverwerving (lobby, 
subsidie aanvragen en beheren van subsidiegelden tot de daadwerkelijke realisatie) zijn 
actueel.  
 
 
 
 
 
 


                                                 
9 De gemeente Deventer heeft naast deze projecten ook andere prioriteiten, echter deze zijn niet in 
meerjarige overkoepelende subsidieafspraken vastgelegd en behoren niet tot de prioriteitenagenda in 
relatie tot subsidieverwerving.  
10 Dit zijn de huidige meerjarenramingen, welke gemeentelijke prioriteit hebben in relatie tot 
subsidieafspraken. De inhoud is dynamisch van structuur.   
11 Het is bijvoorbeeld niet vreemd dat onderdelen van de rijks-GSB afspraken ook in de regionale 
boegbeeld-afspraken terug komen.  
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Op dit moment bestaan de boegbeelden uit de volgende inhoudelijke projecten: 


 
 
b. Europees Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) 
De gemeente Deventer heeft als onderdeel van het stedelijk netwerk Stedendriehoek 
afspraken gemaakt met Brussel over de inzet van middelen uit het Europese cohesiebeleid, 
te weten het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het stedelijk netwerk 
Stedendriehoek en/of de gemeente Deventer kunnen de komende Europese 
programmaperiode (2007-2013) subsidieaanvragen indienen op basis van vastgestelde 
projectenlijsten (EFRO meerjarenraming). Naast deze Europese middelen zijn er 
mogelijkheden voor  provinciale co-financiering.  
 
In principe is de eerste fase van subsidieverwerving, de prioriteitstelling, afgerond. De 
meerjarenraming (projectenlijst) is statisch in 2007 vastgesteld door B&W en DB 
Stedendriehoek. Echter, DB Stedendriehoek kan op basis van de jaarlijkse evaluatie 
besluiten tot aanpassingen. Het aanvragen en beheer van subsidie is voor deze projecten in 
gang gezet. 
 
Op dit moment bevat de EFRO afsprakenlijst de volgende Deventer projecten: 


 
 
c. Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) 
Op basis van het gebiedsprogramma Salland 2009-2013 zijn gebiedsconvenanten gesloten 
tussen de provincie Overijssel en de gemeenten over de inzet van het Investeringsbudget 
Landelijk Gebied (ILG, gedecentraliseerd Rijksgeld) en provinciale middelen voor de 
uitvoering van projecten in het landelijke gebied. Daarnaast kunnen particuliere initiatieven 
Europese bijdragen (Leader+) ontvangen voor projecten in het landelijke gebied. De vijf 
thema’s waarop de financiële middelen worden ingezet zijn: landbouw, natuur & landschap 
en cultuurhistorie, economie & recreatie, sociale vitaliteit & leefbaarheid en water. De lijst 
van projecten is in principe statisch vastgesteld in 2008 door het Bestuurlijk Gebiedsoverleg 
Salland, maar wordt in 2010 geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd.  
 
 
 


Strategische agenda Stedendriehoek en Overijssel – de boegbeelden: 
• Stad aan de IJssel: rivierveiligheid en – kwaliteit en vitaliteit van de IJsseloevers en de historische 


binnenstad; 
• Herstructurering woonwijken: sociale stijging van de bewoners in rivierenwijk, keizerslanden en voorstad-


oost en wijkeconomie/fysieke vernieuwing (woningen en woonomgeving); 
• Economische innovatie: het opzetten en uitvoeren van het regionale innovatieprogramma door de vier O’s 


(ondernemers, overheden, onderwij en onderzoeksinstellingen); 
• Stationsomgeving: ontwikkeling en inrichting van de directe omgeving van het station en het aan de 


oostzijde daarvan gelegen spoorwegemplacement; 
• Poorten van Salland: de aansluiting van het provinciale (Sallandse) en Deventer wegennet op de A1 (de 


westelijke ontsluiting Hanzeweg tracé N337 en de oostelijke ontsluiting Siemelinksweg N348). 


Meerjarenraming Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, prioriteit 2 en 3 (EFRO 2007-2013): 
• IJsselfront Deventer; aanlichting waterfront, opwaardering Lage Wellekade en afmeervoorzieing voor de 


riviercruisevaart;  
• Poorten van Salland: onderdeel Siemelinksweg, de oostelijke aansluiting van het provinciale (Sallandse) 


en Deventer wegennet op de A1; 
• Pleinen binnenstad – Geert Groote Huis op het Lamme van Diesseplein;  
• Integrale aanpak herstructureringswijken: rivierenwijk, keizerslanden en voorstad-oost. 
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Op dit moment bestaat het bestuursconvenant Salland – ILG uit de volgende projecten: 


 
 
d. Grotestedenbeleid (GSB) 
De grote steden in Nederland (G30) hebben een convenant 2005-2009 afgesproken met het 
Rijk over inzet van middelen op de pijlers economie, fysiek en sociaal12. Binnen de 
gemeente Deventer is een GSB monitor ontwikkeld om alle projecten en afspraken binnen 
dit convenant te monitoren (beheer). Ook zijn afspraken gemaakt hoe aanvullende 
vrijkomende budgetten aangevraagd worden (aanvragen). GSB III loopt in 2009 af, een deel 
van de gelden zullen dan in gewijzigde vorm decentraal verstrekt worden. Prioriteitstelling, 
de eerste fase van subsidieverwerving, is bij aanvang van het nieuwe GSB stelsel (2010) 
actueel. 
 
Naast het GSB convenant met het Rijk heeft de gemeente Deventer GSB-afspraken met de 
provincie Overijssel. Het gaat hier met name over herstructurering en 
wijkvoorzieningencentra. De volgende projecten staan in het prestatieconvenant GSB tussen 
Rijk en gemeente Deventer: 


 
 
 


                                                 
12 Het GSB convenant is een bekend voorbeeld hoe dynamisch de meerjarige subsidieafspraken met 
een top prioriteit zijn. In 2009 loopt het huidige convenant af en zullen de prioriteiten opnieuw gesteld 
worden.  


Bestuursconvenant Salland Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG 2007-2013): 
• Uitvoeringsprogramma LOG’s 
• Inrichten areaal EHS Frieswijk – Oostermaet 
• Uitvoeringsmaatregelen soortenbescherming – brug Baarlerhoek en poelen Frieswijk – Oostermaet 
• Kwaliteit natuurlandschap – grond aan rand van Deventer en dorpskernen, Beekdal Schipbeek en A1-


zone en weteringen 
• Groene en blauwe diensten – aanleg, herstel en beheer 
• Ontwikkeling plattelandstoerisme 
• Uitbreiding routenetwerk wandelen en fietsen Salland 
• Multifunctionele voorzieningen – ‘noaberhuus’ Okkenbroek 
• Dorpsplannen Deventer buiten en Bathmen 
• Behoud en bescherming cultureel erfgoed – zandbelterbrug 
• Gebiedsbudget/ procesmiddelen – Frieswijk/ Oostermaet, landgoederenzone Olst/Deventer, 


gebiedsmakelaardij en plattelandswerkplaats Saxion 
• Kwaliteit cultuurlandschap – streekeigen huis, erf en erfgoed 


Prestatieconvenant Grotestedenbeleid Rijk- gemeente (GSB  2005-2009): 
• Brede doeluitkering Sociaal, Integratie en Veiligheid: 


- Maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid 
- Openbare geestelijke gezondheidszorg 
- Gezond in de stad 
- Voorschoolse educatie 
- Voortijdig schoolverlaten 
- Inburgering 
- Volwasseneneducatie 
- Veiligheid, Sociale Integratie en Leefbaarheid  


• Brede doeluitkering Stedelijk Investeringsbudget (ISV) 
- Wonen 
- Milieu 
- Groen 


• Brede doeluitkering Economie 
- Stadseconomie 
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Midden segment 
 
Naast de overkoepelende meerjarige subsidieafspraken in de ‘top’ stelt het kader 
subsidieverwerving dat de gemeente Deventer subsidie verwerft voor projecten die 
beleidsmatig zijn geprioriteerd. De prioriteiten in het middensegment bestaan op dit moment 
uit circa 646 projecten13. Deze projecten zijn basis voor de inzet van subsidiekansen die de 
gemeente Deventer actief zoekt of aangeboden krijgt. Zodra een subsidiekans zich voordoet, 
kijkt de budgethouder eerst naar aansluiting bij deze geprioriteerde projecten. Zowel 
projecten die al gedekt zijn als de projecten waar nog dekking voor nodig is komen potentieel 
in aanmerking voor nieuwe subsidiekansen. 
 
Op dit moment lopen er circa 125 subsidietrajecten voor deze projecten. De stedelijke 
programmering is faciliterend voor inzicht in alle beleidsmatige prioriteiten. De stedelijke 
programmering is opgebouwd uit alle fysieke voorgenomen en in ontwikkeling zijnde plannen 
en projecten met of zonder financiële dekking. De categorieën zijn: 
• Geprioriteerd door de Raad  


A-1 ‘Geprioriteerde overheidsinvesteringen ten laste van RGI’,  
A-2 ‘Geprioriteerde locatie ontwikkeling met tekort ten laste van RGI’,   
A-3 ‘Geprioriteerde locatie ontwikkeling zonder tekort’,  
A-4 ‘Geprioriteerde prestaties programmabegroting’. 


• Voorportaal  
C- categorie ‘wel geprioriteerd, maar niet (technisch) onvermijdelijk met tekort’. 


  
De stedelijke programmering wordt in 2009 operationeel uitgerold in de organisatie. Verdere 
prioriteitstelling van de projecten leidt tot een strakkere afbakening van de projecten in het 
middensegment van subsidieverwerving. Dit is essentieel voor de mate waarin we als 
gemeente actief subsidies verwerven. De basislijst in de stedelijke programmering is 
dynamisch: toevoeging/ verwijdering/ wijziging vindt altijd plaats op basis van B&W (cq. 
Raads-)besluiten: 
• op basis van begroting of voorjaarsnota, 
• op basis van een startnotitie, 
• op basis van visiedocumenten door de Raad vastgesteld.  
 
De huidige projecten in het middensegment zijn gemeentebreed ingebracht in onze 
stadsvisie en coalitieakkoord. Het gaat hier te ver om alle 646 projecten te noemen, maar om 
een abstract beeld van de inhoud te geven zijn deze projecten onder te verdelen in de 
volgende categorieën14: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


                                                 
13 In de praktijk zijn er meer dan 646 projecten, omdat de reguliere projecten (nog) niet zijn 
opgenomen sinds recente start van de uitrol van de stedelijke programmering. 
 
14 Deze indeling is conform de indeling in de stadsvisie en coalitieakkoord. Echter, ook projecten op 
de reservelijst zijn op deze manier in te delen. 


Projecten in de stedelijke programmering aan de hand van de stadsvisie en coalitieakkoord: 
• Dienstverlening voor burgers en bedrijven 
• Economische dynamiek en werkgelegenheid 
• Herstructurering en woningbouw 
• Infrastructuur 
• In stand houden openbaren ruimte 
• Maatschappelijke voorzieningen in stand houden 
• Plattelandsbeleid 
• Veiligheid 
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Lage prioriteit 
 
Het kader subsidieverwerving stelt, dat er geen actieve subsidieverwerving plaatsvindt voor 
projecten met een lage prioriteit. Hoewel de gemeente in principe dus niet actief op zoek 
gaat naar subsidies voor projecten met een lage prioriteit, kan een uitstekende subsidiekans 
voorbij komen. In dat geval kan de gemeente, dit wil zeggen de directie in overleg met B&W, 
besluiten deze excellente subsidiekans te benutten. De beslisboom uit het kader 
subsidieverwerving is dan van toepassing. Projecten met een lage prioriteit staan in de 
stedelijke programmering op de reservelijst. De projecten op deze lijst zijn in voorbereiding 
en zijn onder te verdelen in: 
• D-1 ’Reservelijst project zonder opdracht en zonder startnotitie’,  
• D-2 ‘Reservelijst project zonder startnotitie maar met mondelinge opdracht’,  
• D-3 ‘Reservelijst project met startnotitie’,  
• D-4 ‘Reservelijst project waarbij besloten is tot planuitwerking over te gaan’. 
 
Indien een project niet in de stedelijke programmering, de reservelijst, voorkomt, is het in 
principe niet mogelijk subsidies te verwerven. Reden is, dat de gemeente voor dit soort 
nieuwe initiatieven niet het belang ziet, en geen capaciteit en middelen heeft. De enige reden 
voor het uitvoeren van een dergelijk project is de beschikbare subsidie (waar over het 
algemeen een eigen co-financiering tegenover staat). 
 
Dit neemt niet weg dat de reservelijst dynamisch is en kan wijzigen op basis van B&W (c.q.) 
Raadsbesluiten, zoals bij de voorjaarsnota- en de begrotingsbehandeling of bij ingrijpende 
vaststellingsbesluiten. 
 


2.3 De continuïteit van de prioriteitenagenda 
 
De meerjarenvisie gaat uit van de huidige subsidiestromen en van de principes uit het kader 
subsidieverwerving. Dit neemt niet weg, dat in een politiek-bestuurlijk veranderende 
omgeving de prioriteiten continu kunnen wijzigen: 
 
a. subsidieverstrekkende strategische partners kunnen wijzigen 
 
Een voorbeeld in de nabije toekomst:  
De investeringsagenda van de provincie Overijssel was in 2008 gebaseerd op de beleidsagenda van 
de provincie Overijssel. De investeringsagenda voor 2010 baseert de provincie op de visie van 
landsdeel Oost. Dit is een co-productie met de provincie Gelderland. Dit heeft consequenties voor de 
beleidsrichting van de investeringsagenda van de provincie Overijssel waar de gemeente Deventer 
financieel mee te maken heeft. 
 
b. de subsidieverstrekkers wijzigen hun beleid 


 
Een concreet voorbeeld:  
In het huidige GSB convenant worden rijksgelden centraal verdeeld tussen de grote gemeenten voor 
bepaalde onderwerpen. De grote steden en het rijk zijn van mening dat de bijdragen voor stedelijke 
problematiek en ontwikkelingen vanaf 2010 voor een deel decentraal ingezet dienen te worden. Dit 
kan de gemeente meer beleidsvrijheid geven dan de huidige meerjarige GSB afspraken 2005- 2009. 
 
c. de gemeente Deventer wijzigt haar beleid 


  
Hierbij valt te denken aan de (jaarlijkse) begrotingwijziging of het vormen van nieuwe coalitieafspraken 
bij het aantreden van een nieuw bestuur. 
 







17 
Eenheid Strategische Ontwikkeling  Programmering en Strategie 


Om welke reden er ook aanleiding is voor wijziging in prioriteitstelling, een wijziging dient 
gestructureerd te gaan. Jaarlijks zal de subsidioloog middels een ex-ante toets een analyse 
uitvoeren van de gemeentelijke subsidieverwerving15. Hierin staat de stand van zaken en een 
vooruitblik op alle onderdelen van subsidieverwerving, waaronder de prioriteitenagenda. De 
wijzigingen in top prioriteiten (top 5), midden prioriteiten (top 40) en lage prioriteit staan in 
deze ex-ante toets vermeld. Unit Control voert jaarlijks een controle uit of de procedures 
rondom subsidieverwerving zijn gevolgd en nageleefd.  


Top prioriteiten 
Voor de top prioriteiten is per meerjarige overkoepelende subsidieafspraak in procedurele 
handleidingen of notities vastgelegd of en hoe de inzet van middelen op bepaalde projecten 
continu gewijzigd kunnen worden16. Binnen de afgesproken prioriteiten zijn wijzigingen in de 
marge mogelijk.  
 
Op het moment dat één van de meerjarenafspraken eindigt, en er nieuwe meerjarige 
overkoepelende subsidieafspraken gemaakt moeten worden, is het van belang te redeneren 
vanuit de huidige subsidiestromen en de huidige prioriteiten.  
1. Wat zijn de prioriteiten in de huidige meerjarige afspraken, en zijn deze nog steeds van 


kracht? Er is immers in een vorige periode aangegeven, waar de prioriteiten liggen en die 
veranderen niet van het één op het andere moment.17  


2. Zijn er nieuwe prioriteiten, die in de meerjarenafspraak opgenomen moet worden? Dit is 
het geval als er een duidelijke trend is in nieuwe geprioriteerde projecten in de stedelijke 
programmering (A of C lijst) in een bepaald thema. 18 


3. Vervolgens wordt gekeken in het midden segment welke concrete projecten er met of 
zonder volledige dekking bij de prioriteiten (thema’s) passen19. Deze projecten staan in 
de stedelijke programmering onder de categorie A of C.  


Midden Segment 
Voor projecten in het middensegment geldt een normale, actieve subsidieverwervings-
strategie. Deze projecten hebben een beleidsinhoudelijke prioriteit. Ze zijn opgenomen in de 
stedelijke programmering onder de categorie A en C. In een vastgestelde procedure is 
beschreven hoe projecten in de categorie ‘beleidsmatige prioriteit’ opgenomen of verwijderd 
kunnen worden. Kortweg geldt, dat de basislijst in de stedelijke programmering dynamisch is: 
toevoeging/ verwijdering/ wijziging vindt altijd plaats op basis van B&W (cq. Raads-) 
besluiten: 
• op basis van begroting of voorjaarsnota, 
• op basis van een startnotitie, 
• op basis van visiedocumenten door de Raad vastgesteld.  


                                                 
15 In het najaar 2009 zal hiervoor als start een nulmeting worden uitgevoerd. 
16 Jaarlijks bespreken de coördinerende portefeuillehouders van provincie, regio en gemeente de 
voortgang van de boegbeelden en stellen waar nodig de afspraken bij. Jaarlijks besluit DB 
Stedendriehoek over de meerjarenraming EFRO voor de opvolgende twee jaar. Voor de GSB 
afspraken 2005-2009 is een mid-term review uitgevoerd en zijn tussentijds aanvullende budgetten 
aangevraagd en ingezet. De PMJP/ILG afspraken worden jaarlijks geëvalueerd en eventueel 
bijgesteld door Bestuurlijk Gebieds Overleg Salland. 
17 Als in de boegbeelden periode 2007-2011 ‘Stad aan de IJssel’ een prioriteit was, zou het logisch 
zijn dat de focus daar nog steeds ligt.    
18 Als de subsidieverstrekkende partner nieuwe prioriteiten/ peilers belangrijk vindt, kan de gemeente 
Deventer binnen de huidige geprioriteerde projecten in de stedelijke programmering (A, C en 
reservelijst) kijken of projecten binnen deze nieuwe prioriteit passen. Er worden in principe geen 
nieuwe projecten verzonnen om een subsidie te verwerven. 
19 Als er aanvullend geld gevraagd wordt voor een reeds gedekt project valt er weer geld vrij voor 
andere projecten.  
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Lage prioriteit 
Net als de projecten op A of C lijst van de stedelijke programmering, zijn projecten op de 
reservelijst dynamisch en kunnen wijzigen op basis van B&W (c.q.) Raadsbesluiten, zoals bij 
de voorjaarsnota- en de begrotingsbehandeling of bij ingrijpende vaststellingsbesluiten. 
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3. Aanvragen van subsidies - lobby 
 
In het kader subsidieverwerving is een algemene visie vastgesteld met betrekking tot lobby 
en aanvragen van subsidies: 
 


 


 


 
 
Deze voorliggende meerjarenvisie subsidieverwerving beschrijft hoe het aanvragen van 
subsidies en de lobby daaromheen geregeld is en geeft een samenhangende reeks acties 
aan voor het handhaven van de continuïteit op langere termijn. Onderstaande paragrafen 
geven zicht op het aanvragen en de lobby rondom de drie prioriteiten- categorieën en hoe dit 
continu wordt ingebed in de organisatie.  
 


3.1 Algemeen 
Voor de gemeente Deventer zijn diverse lobbynetwerken relevant: zowel in stedendriehoek, 
provinciaal als landelijk verband én zowel op bestuurlijk, ambtelijk beslissend als ambtelijk 
uitvoerend verband, zowel bilateraal als multilateraal en zowel informeel als formeel. 
Belangrijk is, dat de deelnemers aan deze lobbynetwerken uitdrukkelijk zijn belast met het 
verkondigen van de top prioriteiten en de overige geprioriteerde projecten van de gemeente 
Deventer.  
 
De subsidioloog is ambtelijk belast met de centrale lobby werkzaamheden, zowel in 
stedendriehoek, provinciaal als landelijk verband. De subsidioloog geeft in die hoedanigheid 
jaarlijks in de ex-ante toets een analyse van de stand van zaken én een vooruitblik van de 
aanvragen en lobby rondom subsidieverwerving door de gemeente Deventer. Daarnaast is 
de subsidioloog faciliterend en adviserend bij het aanvragen van subsidies. 
 
Per prioriteit en per project is een medewerker verantwoordelijk voor het aanvragen van 
subsidies en de communicatie daaromheen. Uit principe is de uitvoerende projectleider zelf 
verantwoordelijk voor het aanvragen en beheren van de subsidiegelden. 


3.2 Top prioriteiten 
Voor de top prioriteiten stelt het kader subsidieverwerving dat er een proactieve benadering 
noodzakelijk is. Voor deze overkoepelende meerjarige subsidieafspraken van de gemeente 
Deventer is het noodzakelijk dat er een strategische gemeentebrede lange termijn lobby is, 
waar ambtenaren en bestuurders eensgezind in optreden. Per meerjarige overkoepelende 
afspraak met subsidieverstrekkers wordt toegelicht hoe de voortgang van de 
subsidieverwerving en een eensgezinde lobby wordt gewaarborgd.20 In de ex-ante toets 
geeft de subsidioloog jaarlijks een overzicht van de stand van zaken van de meerjarige 
koepelafspraken met subsidieverstrekkers, en een vooruitblik.  


Boegbeelden 
In de strategische agenda Stedendriehoek – Overijssel 2007-2011 is afgesproken, dat de vijf 
boegbeelden prioriteit hebben bij de inzet van middelen van de gemeente Deventer en de 
provincie, tenminste gedurende de collegeperiode van GS c.q. B&W. Per boegbeeld (Stad 


                                                 
20 De inhoud van de meerjarige koepelafspraken staan in het hoofdstuk ‘prioriteitenagenda’ toegelicht. 


Een gestructureerde lobbyagenda biedt Deventer kansen voor het verwerven van 
subsidiegelden. Hierbij geldt een proactieve subsidieverwervingsbenadering voor de top 5 
projecten van de gemeente Deventer, een reguliere subsidieverwerving voor de top 40 
projecten en een passieve subsidieverwerving van subsidiekansen voor projecten buiten 
de gemeentelijke prioriteit. 
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aan de IJssel, Herstructurering woonwijken, Economische innovatie, Stationsomgeving en  
Poorten van Salland) zijn over de subsidiekansen afspraken gemaakt. 
 
Ieder boegbeeld heeft eigen bestuurlijke en ambtelijke verantwoordelijken op gemeentelijk 
en provinciaal niveau voor het realiseren van de afspraken21. Vanuit de strategische 
programma-regierol van de eenheid Strategische Ontwikkeling wordt toegezien op de 
voortgang en samenhang van het geheel. In de notitie over ‘de werkwijze bij de 
samenwerking’ van 15 oktober 2008 heeft de programmaregisseur gedetailleerd beschreven 
hoe alle betrokkenen samenwerken, communiceren en zorg dragen voor en gestructureerde 
en professionele uitvoering. Hieronder valt het aanvragen van de subsidies: de ambtelijke 
projectleiders zijn verantwoordelijk voor het opstellen van de subsidieaanvragen en de 
communicatie eromheen. 
 
De strategische agenda ‘boegbeelden’ is een dynamische agenda. Halfjaarlijks bespreken 
de bestuurlijk verantwoordelijken de voortgang van de boegbeelden. De ambtelijke 
programmaregisseur bereidt deze halfjaarlijkse gesprekken voor om de dynamische agenda 
te actualiseren.  


EFRO 
Op 15 december 2006 hebben de vijf stedelijke Netwerken in het Landsdeel Oost Nederland 
en de provincies Gelderland en Overijssel een convenant ondertekend voor EFRO 2007-
2013. Hierin is vastgelegd dat er indicatieve budgetten beschikbaar zijn voor de uitvoering 
van prioriteit 2 (versterken van het innovatieklimaat in de stedelijke netwerken) en prioriteit 3 
(versterken van attractiviteit van steden). Voor de stedendriehoek is circa € 8 miljoen 
beschikbaar voor prioriteit 2. Voor de stad Deventer is daarnaast € 0,8 miljoen beschikbaar 
voor de uitvoering van prioriteit 3. Provincie en Rijk hebben budgetten om EFRO-projecten te 
co-financieren. In 2007 is een meerjarenplanning voor prioriteit 2 en 3 vastgesteld, met 
daarbij een overzicht van de projecten waarvoor de steden subsidieaanvragen gaan 
indienen. 
 
Het stedelijk netwerk Stedendriehoek heeft spelregels voor de werkwijze omtrent prioritering 
en uitvoering van EFRO-projecten prioriteit 2. Hierin staat onder andere dat: 
 de aanvrager van de EFRO-subsidie verantwoordelijk is voor het opstellen van het 


projectvoorstel en invullen van het aanvraagformulier,  
 DB Stedendriehoek jaarlijks de meerjarenplanning actualiseert, 
 bij beschikking de regels en vereisten door worden genomen met alle betrokkenen.  


Voor de gemeente Deventer betekent dit, dat de projectleiders van de ‘Poorten van Salland – 
Siemelinksweg’, ‘IJsselfront  Deventer’, ‘Pleinen binnenstad – Geert Grote Huis’ en 
‘ondernemershuis’ de subsidieaanvraag en de communicatie en onderhandelingen voor co-
financiering op zich nemen.  
 
De meerjarenplanning EFRO 2007-2013 kan gewijzigd worden middels de jaarlijkse 
actualisering door DB Stedendriehoek. De subsidioloog, vertegenwoordiger vanuit Deventer 
in het EFRO team Stedendriehoek, ziet toe op de samenhang van het geheel en bereidt 
deze jaarlijkse vergadering ambtelijk voor. Zowel de stand van zaken en de (gewijzigde) 
planning maken hier deel van uit. 
 
 


                                                 
21 Referentie: Notitie over de werkwijze bij de samenwerking, besproken tijdens het stadsgesprek 
tussen burgemeester Heidema en gedeputeerde Buursink. 
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GSB 
De Grote Steden in Nederland, waaronder Deventer, hebben een convenant afgesproken 
voor de periode 2005-2009 (GSB III). Het Rijk zal de dertig steden voor vijf jaar in totaal € 3,7 
miljard beschikbaar stellen via drie brede doeluitkeringen: economie, fysiek en sociaal. Voor 
Deventer gaat het om circa € 50 miljoen. De steden kunnen de financiële middelen naar 
eigen inzicht inzetten voor het behalen van de resultaten die gekoppeld zijn aan de 
betreffende BDU. In 2007 is een midterm review uitgevoerd, op basis waarvan 
stadsspecifieke aanpassingen en enkele algemene aanpassingen zijn doorgevoerd.  
 
De gemeente Deventer heeft binnen de eenheid Strategische Ontwikkeling een 
programmaregisseur GSB, die: 
 acties gemeentebrede uitvoering convenant GSB III jaargang 2009 tot uitvoer heeft 


gebracht, 
 de GSB monitor heeft opgesteld, 
 het account voor G27, rijk en provincie heeft uitgevoerd, 
 GSB paragraaf begroting (2010 en 2011) en rekening (2008 en 2009) heeft opgesteld, 
 een ex-ante toetsing convenant 2010 heeft uitgevoerd, 
 advies geeft aan portefeuillehouders in bestuurlijk G27en GSB overleg, 
 bestuurlijke werkconferentie grote steden organiseert.  


 
De programmaregisseur ziet toe op de uitvoering van de huidige GSB III periode en de 
onderhandelingen voor de inzet van extra vrijkomende middelen voor Deventer projecten. 
Daarnaast adviseert de programmaregisseur GSB voor politieke besluitvorming over de 
grote steden voor de periode ná 2009.  


PMJP/ILG 
Het Rijk heeft de verschillende rijksbudgetten voor het landelijk gebied samengevoegd tot 
één budget: het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Dit budget van circa 150 miljoen 
euro is per 1 januari 2007 overgeheveld naar de provincies om samen met gemeenten en 
waterschappen de uitvoering van de doelen voor het landelijk gebied te realiseren. 
 
Het in januari 2009 afgesloten bestuursconvenant over het Gebiedsprogramma Salland heeft 
financiële consequenties voor de gemeente Deventer. Enerzijds zullen er subsidiemiddelen 
beschikbaar komen (circa € 3 miljoen vanuit Rijk en provincie en € 1 miljoen van derden), 
anderzijds zal de gemeente zorg moeten dragen voor co-financiering. De gemeente 
Deventer heeft binnen de eenheid Strategische Ontwikkeling een programmaregisseur 
Platteland (Gebiedsprogramma Salland 2009-2013), die verantwoordelijk is voor: 
 gemeentebreed Actieplan Platteland 2009-2010 en convenant over gebiedsprogramma 


2009-2013 tekenen met provincie, 
 regie op gemeentebrede uitvoering Actieplan Platteland, 
 account rijk en provincie, 
 nulmeting monitor 2009, 
 ex-ante toets convenant 2010. 


 
De regisseur platteland ziet toe op de continue afstemming binnen de gemeente Deventer, 
tussen gemeenten in Salland en tussen de gebieden in Overijssel. Hij adviseert in verband 
met de politieke besluitvorming in diverse verbanden (Deventer, Salland, Overijssel, 
Stedendriehoek) gedurende de lopende afspraken en voor de periode na 2013.   
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3.3 Midden segment (top 40) 
De subsidioloog zorgt voor een gemeentebrede lobby om: 
a. de beleidsinhoudelijk geprioriteerde projecten bij subsidieverstrekkers bekend te maken 


(eventueel in gebundelde vorm, zoals herstructurering bedrijventerreinen en 
woningbouwlocaties) en  


b. de interne organisatie bewust te maken van subsidiekansen.  
 
Aan de ene kant gebeurt dit door middel van verspreiding van landelijke 
subsidienieuwsberichten en kansen uit lobby-overleggen in Stedendriehoek, provinciaal, 
landsdelig, landelijk en Europees verband naar de interne organisatie. Aan de andere kant 
gebeurt dit door de subsidieverstrekkende instanties bekend te maken met de projecten in 
Deventer en waar nodig personen te koppelen voor nadere uitwerking van 
subsidiemogelijkheden.  
 
Voor de projecten in het ‘midden segment’ spelen bilaterale netwerken een belangrijke rol bij 
het aanvragen van subsidies en de lobby daaromheen. De programmamanagers/ 
budgethouders van projecten zijn verantwoordelijk voor het aanvragen van subsidies en de 
lobby die ervoor nodig is om subsidieaanvragen gehonoreerd te krijgen. In de AO 
procesbeschrijving subsidieverwerving is dit nader uitgewerkt. Deze medewerkers hebben 
hiervoor hun eigen netwerken en contacten met mogelijke subsidieverstrekkers en 
samenwerkingspartners en vullen hun rol van subsidieaanvrager zelfstandig in. Via de 
centrale database subsidieverwerving is er vanaf het moment van het signaleren van een 
kans inzicht in de samenhang tussen subsidietrajecten. De Unit Controler controleert jaarlijks 
het AO proces.  
 
De inspanning van programmamanagers en budgethouders om subsidiekansen te 
herkennen en benutten wordt zichtbaar gemaakt door de jaarlijkse thermometer/ analyse van 
subsidieverwerving door de eenheid Strategische Ontwikkeling. In deze ex-ante toets staat 
de stand van zaken van subsidieaanvragen, alle nieuwe subsidieaanvragen per programma 
en een vooruitblik op subsidiekansen.  
 
Enkele projecten ontvangen structureel subsidiebijdragen, voor andere projecten dient 
eenmalig een ‘incidentele’ bijdrage te worden gevraagd. Voor alle nieuwe projecten of 
subsidieaanvragen waar (co)financiering voor nodig is moet B&W en/of de Raad beslissen. 
Op dit moment wordt de financiële paragraaf in het formulier voor een B&W nota herzien, en 
wordt de budgethouder gedwongen aan te geven of er subsidiemogelijkheden zijn voor 
investeringen. 


3.4 Lage prioriteit 
In het kader subsidieverwerving is vastgesteld dat er voor de projecten buiten de prioriteiten 
van Deventer geen expliciete lobby wordt georganiseerd noch actief naar subsidies wordt 
gezocht. Wanneer excellente subsidiekansen zich voordoen bepalen directie en B&W of er 
wordt overgegaan tot een subsidie aanvraag. Excellente subsidiekansen komen bijvoorbeeld 
naar voren uit het dagelijkse subsidienieuws of de bilaterale contacten en netwerken.  
 
In 2008 deed zich zo’n excellente kans voor toen de subsidieregeling ‘Spoorse 
doorsnijdingen’ na bijna 3 jaar opnieuw werd opengesteld. Er is toen eerst gekeken of er 
projecten mét beleidsprioriteit (A en C lijst stedelijke programmering) aansloten bij de 
subsidieregeling. Toen dit niet het geval bleek is gekeken in de reservelijst (de C-lijst in de 
Stedelijke Programmering), waar ‘de tunnel onder het spoor om de rivierenwijk met het 
groene achterland te verbinden’ op stond. Via een formeel voorstel, waarin alle risico’s 
conform de beslisboom uiteen zijn gezet, hebben B&W en de Raad besloten dat de 
aanvraag ingediend kon worden. In het voorjaar 2009 wordt een beschikking verwacht.   
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3.5 Lange termijn  
De lobby rondom subsidies gaat verder dan alleen de top prioriteiten, de gewone 
geprioriteerde projecten en de projecten met lage prioriteit. Een strategische lobbyagenda 
bestaat uit de verbinding tussen de manier waarop Deventer omgaat met haar strategische 
stedelijke, regionale, nationale en internationale partnerschappen en de inhoudelijke 
gemeentelijke doelstellingen voor de lange termijn.  


Toekomstvisie 2030 
De inhoudelijke gemeentelijke doelstellingen voor de lange termijn komen onder andere naar 
voren in de in ontwikkeling zijnde Toekomstvisie 2030. Het resultaat van het proces 
Toekomstvisie 2030 is een richting, een verbeelding, een inspiratie voor de toekomst, en hoe 
die verzilverd zouden kunnen worden. De toekomstvisie is voorzien van ‘op hoofdlijnen 
uitgewerkte bijbehorende beleidsagenda’s’ en komt tot stand met betrokken en gemotiveerde 
lokale/regionale partners die (belangrijke onderdelen van) deze visie dragen en willen helpen 
realiseren. 
 
De op hoofdlijnen uitgewerkte beleidsagenda’s, waar lokale en regionale partners bij zijn 
betrokken, bieden aanknopingspunten voor het leggen van een relatie tussen onze eigen 
(lange termijn) beleidsdoelen en de agenda’s van potentiële partners en 
subsidieverstrekkers. 


Strategische partners 
De belangrijkste strategische partners op dit moment zijn de Stedendriehoek, de provincie 
Overijssel/ landsdeel Oost, het Rijk en Europa. Op basis van onze gemeentelijke 
doelstellingen bieden hun lange termijn agenda’s aanknopingspunten voor de lobbyagenda 
en de subsidiekansen op de lange termijn.   
 
De vijf strategische dossiers van de Stedendriehoek, waar de gemeente Deventer in haar 
lobby op aan kan sluiten: 
 A1-zone  
 IJsselzone   
 de 3 O’s   
 realisering woon- en werklocaties  
 de Groene Pracht  


 
De ontwikkelschetsen in de visie van landsdeel Oost (provincie Gelderland en Overijssel), 
waar de gemeente Deventer op aan kan sluiten in haar lobby en op basis waarvan 
subsidiekansen naar voren komen: 
 Platteland – landbouw, EHS en nieuwe functies 
 Steden – herstructureren voor diversiteit 
 Economie – sterk inzetten op het MKB 
 Klimaat en energie – maximaal inzetten op duurzame energie 


 
De agenda van het Europa zal in de programmaperiode 2013-2019 hernieuwd worden. In 
2010 zullen daar de eerste gesprekken voor plaatsvinden. Om als Deventer en 
Stedendriehoek in Europa erkend te worden en gebruik te mogen maken van de beschikbare 
budgetten zal de gemeente Deventer in deze overleggen vertegenwoordigd moeten zijn. De 
agenda van het Rijk komt tot uiting in het regeerakkoord, GSB afspraken, 
subsidieprogramma’s en (inter)nationale trends. De gemeente Deventer is via diverse 
kanalen (zoals VNG en G27/31) betrokken. 
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4. Beheer van subsidietrajecten 
 
De fase van beheer begint bij de beschikkingverlening en eindigt zodra aan alle 
verplichtingen voldaan is. Het kader subsidieverwerving verwoord de algemene visie met 
betrekking tot het beheer van subsidietrajecten als volg: 
 
 
 
 
 


 


 
 
Deze voorliggende meerjarenvisie beschrijft hoe dit bereikt wordt en geeft een systematiek 
aan voor het handhaven van de continuïteit op langere termijn. Of het nu gaat om de top-5 
projecten, de top-40 of de projecten met een lage prioriteit, voor alle categorieën geldt dat 
het beheer gestructureerd en inzichtelijk moet zijn. Voor de top-5 meerjarenramingen zijn 
aanvullend specifieke regels opgesteld (bijvoorbeeld de GSB-monitor).  


Administratieve voorwaarden helder aan voorkant van het proces 
In het kader subsidieverwerving is aangegeven dat de administratieve voorwaarden helder 
moeten zijn aan de voorkant van het proces. Dit wil zeggen dat voor het indienen van een 
aanvraag de risico’s  helder moeten zijn en dat bij de beschikking de administratieve 
voorwaarden expliciet bekend moeten zijn bij betrokkenen.  
 
Voor het in kaart brengen van de risico’s doorloopt de budgethouder bij incidentele grote 
subsidies de beslisboom. Deze beslisboom wordt door voortschrijdend inzicht 
vereenvoudigd. Directie, B&W en/of Raad worden geïnformeerd alvorens een subsidie 
aanvraag wordt ingediend. Dit is mede noodzakelijk voor het beleggen van één van de grote 
risico’s, de co-financiering. Voor het verhelderen en concretiseren van de 
subsidievoorwaarden, belegt de budgethouder bij beschikking een overleg met Unit Control, 
subsidioloog, eventueel accountant en subsidieverstrekker om vast te stellen of de 
voorgenomen manier van administreren overeenkomt met de subsidievoorwaarden.  
 
Hiervoor zijn in 2008/2009 voor de gehele organisatie hernieuwde procesbeschrijvingen 
opgesteld. Unit Controlers, belast met AO/IC, controleren dit proces jaarlijks.  


Continue inzicht in (inhoudelijke en financiële) stand van zaken van subsidietrajecten 
Een tweede onderdeel met betrekking tot subsidiebeheer is het continue registreren en 
monitoren van subsidietrajecten. In een gemeentebrede groep, waarin zowel gebruikers als 
controlers van subsidieverwerving deelnamen, is onder leiding van Strategische 
Ontwikkeling in 2008/2009 een digitaal systeem ontwikkeld. Dit dynamische systeem 
registreert de actuele kerngegevens van subsidieverwerving ten behoeve van: 
 Controle systeem: voor AO/IC medewerkers en controle medewerkers is de database 


noodzakelijk om een controle te kunnen uitvoeren op volledigheid, juistheid en tijdigheid 
van subsidieverwerving binnen de gemeente Deventer; 


 Plannings- en monitoringsysteem: voor budgethouders en programmamanagers is de 
database essentieel om (ook bij wisseling van personen) de voortgang van hun 
subsidietrajecten te waarborgen; voor de gemeente als geheel is de database essentieel 
om professioneel met subsidietrajecten (van aanvraag tot beschikking tot vaststelling) 
om te gaan; 


Een aantal onderdelen in het beheersproces is van cruciaal belang voor het professioneel 
verwerven van subsidies: 
 administratieve voorwaarden helder bij alle betrokkenen aan voorkant van het 


subsidietraject; 
 continue inzicht in (inhoudelijke en financiële) stand van zaken van subsidietrajecten; 
 communicatie met subsidieverstrekker en media. 
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 Verantwoordingsysteem: vanuit verschillende invalshoeken (bijvoorbeeld Sisa, P&C 
cyclus, GSB, ILG, EFRO) is de gemeente verplicht subsidietrajecten – gegroepeerd - te 
verantwoorden; de database vereenvoudigt en verbetert dit proces van verantwoording. 


 
De onderliggende documenten, zoals beschikkingen en herzieningen, zijn voor een groot 
deel verzameld en in de database centraal opgeslagen. De database subsidieverwerving zal 
in 2009 geïmplementeerd worden in de organisatie. Budgethouders en UC zijn 
verantwoordelijk voor het continue vastleggen van gegevens in de database.  
 
De beheerder van het systeem, in 2009/2010 de subsidioloog binnen de eenheid 
Strategische Ontwikkeling, controleert de volledigheid tweemaal per jaar op basis van de: 


• Begroting van het lopende jaar; 
• Begroting van het toekomstige jaar; 
• Meerjarenproductenraming van de toekomstige vier jaar; 
• Stedelijke programmering.  


 
De voortgang van en controle over de gehele subsidieverwerving van de gemeente Deventer 
wordt gewaarborgd door een jaarlijkse analyse van beleidsmatige en beheersmatige 
voortgang. Doel is om jaarlijks in de periode van de voorjaarsnota een analyse van 
subsidieverwerving te presenteren. De Raad wordt daarmee geïnformeerd over mate waarin 
wij als gemeente de controle hebben over het subsidieverwervingsproces. Hierbij is van 
belang, dat UC het naleven van de procesbeschrijving subsidieverwerving (nu in delen 
beschikbaar) controleert. 


Communicatie met subsidieverstrekker en media 
Tijdens het beheerstraject speelt de publiciteit een belangrijke rol om verschillende redenen: 


Imagoversterking 
Juist door een optimale publiciteitsagenda kan de gemeente Deventer – en de 
subsidieverstrekker - haar imago versterken. Subsidieverstrekkers, maar ook de gemeente 
zelf, kunnen succesvolle subsidietrajecten volop onder de lokale, regionale, landelijke of 
Europese aandacht brengen. De gemeente Deventer moet er alles aan doen om de 
subsidieverstrekker te laten meedelen en in succes.  
 
Op de projectensite ‘subsidieverwerving’ zal binnenkort ‘subsidienieuws’ komen. Dit wil 
zeggen, dat alle persberichten en formele communicatie over onze subsidietrajecten bij 
elkaar beschikbaar zijn.  


Relatie met subsidieverstrekker 
Voor een professionele houding van de gemeente Deventer ten opzichte van haar 
subsidieverstrekkers is een goede communicatie over voortgang van projecten van belang. 
Afwijking is niet altijd erg, als er maar afstemming over plaatsvindt. De door de directeur 
gedelegeerde projectverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
communicatie.  
 
In de database subsidieverwerving staan alle kritische data, zoals deadlines voor 
rapportagemomenten over de voortgang van een project en het opleveren van 
eindrapportages. Betrokkenen ontvangen voorafgaand aan een kritische datum automatisch 
een signaleringsbericht.  
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5. Conclusie 
 
De meerjarenvisie subsidieverwerving legt vast en geeft een beeld voor welke inhoudelijke 
projecten de gemeente Deventer de komende jaren subsidies verwerft, hoe 
subsidieverwerving voor deze projecten organisatorisch is ingeregeld en hoe de subsidies 
daadwerkelijk worden geëffectueerd.  Met andere woorden: de meerjarenvisie legt vast hoe 
de gemeente Deventer in een politiek veranderende omgeving subsidies aanvraagt en 
behoudt.   
 
Met het vaststellen van deze visie, besluit het college, dat: 
- de volgende meerjarige overkoepelende top prioriteit voor subsidieverwerving zijn: 


subsidieafspraken (de dynamische agenda stedendriehoek en provincie Boegbeelden, 
het GSB convenant met het Rijk, het bestuursconvenant Salland ILG en de 
meerjarenraming EFRO); 


- voor beleidsinhoudelijke geprioriteerde projecten – gefaciliteerd door de stedelijke 
programmering – actief subsidie wordt verworven en voor niet-geprioriteerde projecten 
geen en voor reserveprojecten passief subsidies worden verworven; 


- de methodiek voor het wijzigen van prioriteiten is vastgelegd; 
- de structuur voor het aanvragen, lobbyen en beheren van inkomende subsidies is 


vastgelegd; 
- het bestuur en de organisatie jaarlijks worden geïnformeerd over de stand van zaken en 


een vooruitblik van subsidieverwerving door de gemeente Deventer en dat zij continu 
middels diverse instrumenten als een database subsidieverwerving en de projectensite 
worden geïnformeerd. 


 
 





