
Dank VZ 
 
 
Dit coalitieakkoord weerspreekt bijna alle verkiezingspunten van DeventerNU 
 
Diftar gaat nu in ieder geval de betere kant op.. 
300 kilo zal nog niet genoeg zijn om de vele illegale lozingen te stoppen. 
Het laatste coalitiejaar van deze periode biedt dan nog perspectief om de gratis kilo’s 
te verhogen wie weet. 
 
 
DeventerNU zal ook deze coalitie periode kritischs blijven op de cijfers. 
 
Dat deze coalitie nu de energiebehoefte anders gaat invullen en het RES bod niet 
meer met windmolens zonder draagvlak wil gaan invullen, juichen we natuurlijk van 
harte toe. 
DeventerNU zal dan ook met moties gaan komen om ons steentje hierin bij te 
dragen. 
 
BEGROTINGSREGEL 
Beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare tegenvallers in de uit- voering van bestaand 
beleid worden binnen het programma opgevangen. Dat wil zeggen dat programma’s 
de verant- woordelijkheid hebben te zoeken naar oplossingen binnen hun 
programma als zich tegenvallers voordoen. 
 
Als deze bijsturing binnen het programma voor het lopende begrotingsjaar leidt tot 
ongewenste aantasting van bestaande prestaties, dan vindt eenmalig dekking plaats 
uit de algemene middelen. Ook kan het in sommige gevallen 
zo zijn dat aanpassing van de bestaande prestatie in het lopende jaar wegens 
contractuele verplichtingen met derden niet mogelijk is. 
 
De structurele oplossing moet binnen het programma worden aangedragen met een 
heroverwegingsvoorstel. Bij de Voorjaarsnota of de Begroting vindt integrale 
afweging en besluitvorming plaats over de wijze waarop het aangedragen financiële 
knelpunt structureel wordt opgelost. 
Hoe gaat dit college dat toepassen bij de tekorten van: 
-Polstraat. 
-Schouwburg 
-eventueel het nieuwe Burgerweeshuis en de nieuwe sporthal in Bathmen? 
Houdt u zich bv aan de begrotingsregel bij de 4 genoemde voorbeelden !! 
 
Helaas staat er niets in om parkeeroverlast in de schilwijken aan te pakken. 
 
De 80 extra parkeerplaatsen op de Melkertweide gaan dit ook niet oplossen. 
Vind u dit niet belangrijk genoeg? 
 
DeventerNU is zeer benieuwd naar de oplossingen voor de BAD clientèle. 
 
Tevens worden er grote ambities uitgesproken t.a.v. woningbouw, terwijl we nu 
alweer achter lopen in aantallen onder andere in Steenbruggen. 



 
Woningen voor starters en ouderen , daar staat dat we ons richten op de doorstroom 
te bevorderen en maken we een wooncarrière mogelijk 
Wij als DeventerNu zijn benieuwd hoe aan deze wooncarrière dan vorm wordt 
gegeven in de huizen krapte die er is 
 
Werken aan de realisatie van flexwoningen voor de duur van 10-15 jaar 
om spoedzoekers te helpen aan een woning hiervoor worden geschikte en 
beschikbare locaties gezocht de vraag voor ons is om hoeveelheid woningen het 
gaat en welke budget is hiermee gemoeid 
 
Helaas wordt er niets gezegd over huisvesting van de kermismensen ondanks 
meerdere toezegging van vorige portefeuillehouders 
Ziet u daar geen opgave in? 
 
Er staan mooie ambities in het collegeakkoord, we zullen u er aan gaan houden! 

 


