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 VOORWOORD VAN 

DE VOORZITTER 

 
Kameraden, 
 
Allereerst een woord van dank voor al iedereen die in het afgelopen 
jaar op enigerlei wijze heeft bijgedragen aan het functioneren van de 
SP-afdeling Zutphen. 
 
In 2008 zijn er in Zutphen en Warnsveld 57.000 ‘ZO-Kranten’ ver-
spreid. We hebben tot nu toe twee keer de actie ‘Buurten in de Buu-
rt’ gehouden waarbij we de ZO-kranten huis aan huis aanbieden. De 
eerste keer in de Berkenlaan (de flats) samen met hoofdbestuurlid 
Paul Peters uit Oss en een keer in de wijk De Polbeek samen met 
Agnes Kant. Uit ‘Buurten in de Buurt’ in de Berkenlaan is een actie 
voortgekomen waarbij wordt gekeken of er wat aan het parkeren 
kan worden gedaan. Dit doen we uiteraard samen met een bewo-
nerscomité uit de buurt. Dit ‘Buurten in de Buurt’ zal een vervolg 
krijgen in 2009. 
 
We zijn als SP weer zichtbaar geweest op de markt (1 x per maand) 
en we hebben actie gevoerd bij het werkvoorzieningschap ‘Delta’. 
Verder heb ik als voorzitter voor zover mogelijk alle nieuwe leden 
bezocht. Ook heb ik met een aantal leden die al lid waren hernieuwd 
kennisgemaakt. Het is de bedoeling dat ik daar het komende jaar 
mee doorga. Dit uiteraard voor zover de werkzaamheden ten be-
hoeve van de komende twee verkiezingen (Europese verkiezingen 4 
juni 2009 en de Raadsverkiezingen 3 maart 2010) dat toelaten. 
 
Wij zijn in de afdeling het afgelopen jaar ook druk bezig geweest 
met scholing. We hebben in de afdeling in 2008 zes scholingsavon-
den over het beginselprogramma ‘Heel de Mens’ georganiseerd. 
Deze avonden werden over het algemeen goed bezocht. Ook zijn er 
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diverse (bestuurs)leden naar allerlei landelijk georganiseerde cur-
sussen geweest. Kortom: we hebben het afgelopen jaar veel tijd 
besteed aan scholing. Hier zullen we ook in 2009 mee door gaan. 
 
Het bestuur is al in 2008 met de voorbereidingen van de Raadsver-
kiezingen van 2010 begonnen. Dit zal in 2009 worden geïntensi-
veerd. Inmiddels zijn er gesprekken gaande met potentiële kandida-
ten voor de kieslijst. Er is ook al een begin gemaakt met het schrij-
ven van het verkiezingsprogramma. Hier zijn we er natuurlijk nog 
niet mee. Als we de verkiezingen in 2010 wederom tot een succes 
willen maken, hebben wij daarbij de hulp van alle leden hard nodig.  
Ik wil u allen dan ook oproepen: “Doe mee, want het bestuur kan het 
niet alleen.” Met dit meedoen kunt u beginnen door de Algemene 
Ledenvergadering op 31 maart te bezoeken. Ik hoop dan ook dat ik 
u allen kan begroeten op de ledenvergadering. 
 
Johan Oonk,  
Voorzitter 
 
LAATSTE NIEUWS 
 

Recentelijk bereikte ons het nieuws dat de afdeling Lochem is opge-
heven. Dit betekent dat de Afdeling Zutphen er in één klap 77 leden 
bij heeft gekregen. We vinden het jammer dat Lochem niet meer 
zelfstandig kan draaien. De Lochemers heten we van harte welkom 
binnen de Afdeling Zutphen. Er zal ook een vertegenwoordiger uit 
Lochem meedraaien in het bestuur. We hopen dat allen zich snel 
zullen thuis voelen op onze bijeenkomsten. 
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DE SP-AFDELING  

ZUTPHEN IN 2008 
 
 

1. Het ledenaantal  
 

De SP-afdeling Zutphen telde per 31-12-2008 in totaal 246 partijle-
den. Op 01-01-2008 waren dat er 243. Dat betekent een nettowinst 
van 3 leden. In 2008 meldden zich 18 nieuwe leden aan, 18 leden 
zegden op, 5 gingen naar een andere afdeling en 8 leden kwamen 
over van andere afdelingen.  
 
In 2008 werd er wederom veel aandacht besteed aan het actief be-
zoeken van nieuwe leden. Alle nieuwe leden werden thuis bezocht. 
Het grootste gedeelte van de bezoeken werd afgelegd door de voor-
zitter persoonlijk. 
 
2. Aantal actieve leden 
 

Van de in totaal 246 afdelingsleden zijn er ongeveer 70 op de een of 
andere manier actief betrokken bij het reilen en zeilen van de afde-
ling. Het bestuur bestond per 31-12-2008 uit 8 leden. De fractie telt 
3 gemeenteraadsleden, 1 fractiemedewerker en 6 fractieondersteu-
ners. De hulpdienst bestond uit 3 leden en er is een webmaster. De 
kerngroep totale bestaat uit ongeveer 25 personen.  
 
3. Het bestuur  
 

Het bestuur was per 31-12-2008 als volgt samengesteld: 
Johan Oonk   voorzitter 
Hans Kosters    organisatiesecretaris / fractievoorzitter 
Ed Belt   secretaris / scholing / Tomatenkrant 
Joke Derks     penningmeester 
Marianne Oonk  bestuurslid 
Johan Altena   bestuurslid / Tribunebezorging 
Engbert Gründemann bestuurslid (a.i.) 
Wim Musch   bestuurslid (a.i.) 
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De bestuurssamenstelling veranderde enigszins in 2008. Gerrit Tij-
hof en Herman Torgensen verlieten het bestuur. In de vacatures 
werd (ad interim) voorzien door Engbert Gründemann en Wim 
Musch. De webmaster (Max Scherjon) en de coördinator hulpdienst 
(Marion Voskamp) namen regelmatig deel aan de bestuursvergade-
ring. Het bestuur vergadert in principe elke derde dinsdag in de 
maand. In 2008 vergaderde het bestuur 10 keer.  
 
5 . De gemeenteraadsfractie 
 

De fractie bestond eind 2008 uit de volgende personen: 
Hans Kosters    fractievoorzitter 
Corrie van Hoogmoed fractielid 
Herman Torgensen   fractielid 
Dick Westerveld  fractiemedewerker 
Lilian Steenvoort  lid steunfractie 
Adriaan van Gelder  lid steunfractie 
Engbert Gründemann lid steunfractie 
Leon Peulen    lid steunfractie 
Wim Schalken  lid steunfractie 
Frank Vroon   lid steunfractie 
 
De fractieondersteuning is in 2008 goed geregeld. De fractie wordt 
nu ondersteund door een hulpfractie bestaande uit 1 fractiemede-
werker en 6 steunfractieleden. Die ondersteuning kan verschillende 
vormen hebben. Voorbeelden daarvan zijn:  
 

 meelezen en becommentariëren van raadsstukken  
 andere literatuur doornemen  
 interessante punten doorgeven aan de fractieleden 
 commissievergaderingen bijwonen 
 vragen van fractieleden over ingewikkelde juridische en wets-

technische vraagstukken beantwoorden  
 meedenken over de te stellen vragen 
 voorlichtingsavonden bezoeken 
 gespreken voeren met groepen en individuen die bij de fractie 

aankloppen 
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 representatieve activiteiten. 
 
De fractie behaalde in 2008 een aantal belangrijke resultaten. Zie 
daarvoor het verslag van de fractie. 
 
We hopen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 zoveel 
stemmen te halen dat het aantal zetels in de gemeenteraad kan stij-
gen van 3 naar 4 of 5. Dat betekent dat er minimaal 2 kandidaat-
raadsleden moeten komen. Dat lijkt wel te lukken; 4 mensen volgen 
op dit moment de cursus voor kandidaat-raadsleden.  
 
6. Ondersteunende functies 
 

Max Scherjon   webmaster 
Marion Voskamp  coördinator hulpdienst 
Lenne Giessen  medewerker hulpdienst 
Engbert Gründemann medewerker hulpdienst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. De totale kerngroep 
 

Het totale aantal kerngroepleden is in normale tijden voldoende 
voor alle te verrichten vaste werkzaamheden. We hebben echter 
nog te weinig capaciteit om de gewenste hoeveelheid aandacht te 
kunnen besteden aan actief buurtwerk en het opzetten en voeren 
van locale acties. In tijden waarin er verkiezingen zijn, komen we 
echt menskracht tekort. Het is toch een vrij kleine groep van onge-
veer 20-25 personen die het meeste werk verzet en waar steeds 
weer een beroep op wordt gedaan. We hebben dus nog steeds be-
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hoefte aan leden die een gedeelte van hun vrije tijd willen besteden 
aan de partij.  
In 2008 werden voor de vacatures van coördinator hulpdienst en 
een derde fractielid toch weer mensen bereid gevonden om de va-
cante plaatsen te bezetten.  
 
Als je de ontwikkeling van de kerngroep over een aantal jaren be-
schouwt, valt op dat er rondom een vaste kern sprake is van een vrij 
snelle doorstroming, maar dat is een euvel waar meer verenigingen 
mee te kampen hebben.  
 
8. Activiteiten in 2008 
 

Ondanks het relatieve gebrek aan menskracht werden in het afgelo-
pen jaar de volgende acties en activiteiten georganiseerd: 
 
De actie Thuiszorg 
 

We hebben 23 februari op de markt gestaan met de actie 
‘Thuiszorg’. Bezoekers van de markt werd gevraagd om hun hand-
tekening te zetten op de actiekaarten. Binnen 4 uur werden er op 
deze wijze 250 handtekeningen verzameld. We hadden deze actie 
aangekondigd in het dagblad ‘De Stentor’ en na afloop van de actie 
verscheen er een persbericht over de actie in ‘De Stentor’. De voor-
zitter is ook door radio ‘Berkelstroom’ geïnterviewd over dit thema. 
Het interview werd vervolgens op de website gezet en is daar nog 
steeds te beluisteren. 
 
 
 
 
 
 
Actie Berkenlaan 
 

In augustus werd er door een SP-team ter plekke een buurtonder-
zoek gedaan in de Berkenlaan in Zutphen met het doel een beter 
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inzicht te krijgen in de bestaande problematiek. Het ging daarbij met 
name om locale problemen waar de gemeente iets aan zou kunnen 
doen. Een team onderzoekers belde huis-aan-huis aan en als de 
bewoners thuis waren werd er aan de deur een korte enquête afge-
nomen. Op deze manier werd er op 23 adressen informatie verza-
meld over onderwerpen die men als een probleem ervoer. Als on-
derwerpen voor verbetering werden de volgende punten genoemd: 
 

 parkeerproblemen  
 verkeersproblemen  
 groen en groenonderhoud  
 overlast van vuilniscontainers  
 overlast van vogels en loslopende honden 
 veiligheid 
 speelgelegenheid 
 verlichting 
 
 
 
 
 
 
 
 
De actie is daarmee niet afgelopen. Twee bewoners haalden 101 
handtekeningen op met een petitie voor meer parkeerplaatsen en 
het resultaat van de enquête werd besproken met een bewonersco-
mité. Dit comité heeft in samenspraak een aantal verschillende op-
lossingen bedacht voor het parkeerprobleem in de Berkenlaan. De 
gemeente is gevraagd deze oplossingen in een tekening uit te wer-
ken. Daar wordt momenteel aan gewerkt. Wanneer de voorstellen er 
liggen komt het bewonerscomité weer bij elkaar om vervolgafspra-
ken te maken over de manier waarop deze voorstellen aan de overi-
ge bewoners van de Berkenlaan voorgelegd kunnen worden. Zo 
mogelijk wordt samen met de gemeente een inspraakavond georga-
niseerd door de SP. 
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Actie ‘Maak de WSW beter’ 
 

In november deelden leden van de afdeling pamfletten uit bij de 
sociale werkvoorziening ‘Delta’. De werknemers van ‘Delta’ wer-
den geattendeerd op de negatieve effecten van de op handen zijn-
de verdere bezuinigingsplannen van de regering. De SP-stand-
punten over het advies van de commissie De Vries en de vercom-
mercialisering van de ‘Delta’ werden ook nader toegelicht. 
 
 
 
 
 
 
 
Andere acties en activiteiten 
 

 Drie keer verspreiden van 20.000 ZO-kranten. Daarbij werd er 
in  twee wijken aan de deur contact gemaakt met de bewoners 
(de actie ‘Buurten in de buurt’).  

 Reorganiseren en updaten van de website van de afdeling 
Zutphen. De website wordt goed bezocht. In 2008 werden er 
gemiddeld zo’n 4.000 bezoekers per maand geregistreerd. 

 Elke laatste zaterdag van de maand zijn we met een team 
aanwezig op weekmarkt van Zutphen. De marktcoördinator is 
daarover geïnterviewd door radio ‘Berkelstroom’. 

 Meedoen aan landelijke scholingsprogramma’s (scholing voor 
bestuursleden en penningmeesters, cursus ‘Onder de mensen, 
etc.).  

 Afvaardiging naar districtsvergaderingen, partijraadvergaderin-
gen, regioconferenties en congressen. 

 Ook in 2008 werd op 9 januari weer de jaarlijkse Nieuwjaarsre-
ceptie met een hapje en een drankje gehouden.  

 Op 25 maart vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
plaats waarin het jaarverslag van 2007 en het jaarplan van 
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2008 werden vastgesteld. De jaarvergadering werd bezocht 
door 29 leden.  

 Het bezorgen van de eindejaarscadeaus bij de leden thuis. 

 Met medewerking van Agnes Kant en Paul Peters hebben we 
2x de actie ‘Buurten in de buurt’ gehouden. 

 
Voorbereiding van de Europese verkiezingen in 2009 en de ge-
meenteraadsverkiezingen in 2010 
 

Omdat er in 2009 Europese verkiezingen zijn en er in 2010 nieuwe 
gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden, zijn we in 2008 al 
begonnen met de voorbereidingen daarvoor. Wat het verkiezings-
programma betreft hebben we ons al doel gesteld om deze keer 
met een breed gedragen programma te komen waaraan door zo 
veel mogelijk leden is gewerkt. Verder willen we er zeker van zijn 
dat we in 2010 voldoende goed gekwalificeerde mensen hebben 
om de dan ontstane raadszetels te kunnen bezetten. 
 
Als eerste stap in die richting werden er 4 bijeenkomsten over een 
aantal hoofdthema’s van het oude verkiezingsprogramma georga-
niseerd. Die hoofdthema’s waren: 

 werk inkomen en gezondheid 

 een democratische, schone en groene gemeente 

 verkeer, toegankelijkheid en veiligheid 

 wonen, sport, kunst cultuur en onderwijs 
 
 
 
 
 
 
 
Het doel van deze 4 bijeenkomsten was om samen met de daar-
voor geïnteresseerde afdelingsleden het oude verkiezingspro-
gramma door te lopen om te bekijken wat er wel dan niet gehand-
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haafd zou moeten worden en wat er nieuw bij zou moeten komen. 
Deze eerste bijeenkomsten waren zeer zinvol, maar leverden onvol-
doende nieuwe ideeën op. Als tweede stap werd er daarom vervol-
gens een werkgroep van 5 personen samengesteld die een plan 
van aanpak moest maken voor het tot stand komen van een nieuw 
verkiezingsprogramma. Het team organiseerde daarvoor een studie-
dag waarbij er een brainstorming werd gehouden over onderwerpen 
en ideeën die in het vernieuwde verkiezingsprogramma opgenomen 
zouden moeten worden. Deze bijeenkomst heeft inmiddels plaats-
gevonden op 7 februari 2009. 
Vervolgens zullen de verzamelde ideeën uitgewerkt worden tot con-
crete delen tekst op basis waarvan het nieuwe VKP geschreven kan 
worden.  
 
Voor de Europese verkiezingen in 2009 geldt dat er ook deze keer 
weer flink wat werk zal gaan zitten in het folderen en plakken. Dit 
alles is voor ons een aanleiding om het verspreiden van de ZO-
kranten een minder hoge prioriteit  te geven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scholing “Heel de Mens’ 
// 

In 2008 zijn er in totaal 6 scholingsavonden rond het beginselpro-
gramma ‘Heel de mens’ georganiseerd. Deze cursus is bestemd 
voor alle actieve afdelingsleden en in het bijzonder de afdelingsle-
den die een functie vervullen, of gaan vervullen.  
Op de cursusavonden gaat het niet alleen om het overdragen van 
kennis op de diverse onderdelen van het beginselprogramma, maar 
ook om het ontwikkelen van en het discussiëren over persoonlijke 
standpunten. Het uiteindelijk doel is het uitbreiden en versterken van 
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het afdelingskader. 
 
In 2008 werden de volgende scholingsavonden rond de diverse th-
ema’s van het SP-beginselprogramma ‘Heel de Mens’ georgani-
seerd: 
 
(1) 22 april - Inleidende bijeenkomst 
(2) 27 mei - Een democratische maatschappij 
(3) 24 juni - Een samen werkende maatschappij 
(4) 23 september - Een eerlijk delende maatschappij 
(5) 28 oktober - Een gezonde maatschappij 
(6) 25 november - Een duurzame maatschappij 
 
De scholingsavonden werden gemiddeld door ± 15 personen be-
zocht.  
 
Ed Belt, 
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FINANCIEEL VERSLAG 

 
 

Ontvangsten 
 

 
Uitgaven 

 
 

Reguliere bijdrage landelijke partij 3.840,44 

Incidentele vergoeding landelijke partij 293,69 

Inkomsten raadsfractie 1.950,00 

Donaties 25,00 

Overige inkomsten 1.882,37 

Rente 49,77 

Totaal 8.146,27 

Reiskosten 650,79 

Kosten raadsfractie 1.025,00 

Organisatie– en kantoorkosten 2.756,41 

Kosten scholing 194,10 

Kosten campagne en acties 499,36 

Totaal uitgaven 5.732,28 

Ten gunste eigen vermogen / resultaat 2.915,61 

Totaal 8.146,27 
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Balans per 31-12-2008 

 
 
Toelichting 
 
In bovenstaande afdelingsbalans is de fractiebalans opgenomen. 
Voor de raadsfractie staat per 31-12-2008 een bedrag van 11.000,- 
euro gereserveerd op een aparte girorekening. Jaarlijks wordt het 
verschil tussen inkomsten en uitgaven van de fractie verrekend met 
de fractiereserve. Deze fractiereserve is niet beschikbaar voor de 
afdeling, maar wordt wel beheerd door de penningmeester van de 
afdeling. De fractiereserve staat ter beschikking van de SP- fractie 
Zutphen voor bijvoorbeeld het verrichten van onderzoek. 
 
De algemene reserve van de afdeling bedraagt op 31-12-2008 dus 
feitelijk 19.479,08 – 11.000 = 8.479,08 euro. 
 
De afdeling Zutphen heeft een gezonde financiële basis. We kun-
nen zonder problemen onze rekeningen voldoen.  We zijn (net als 
in het jaar 2007) ook in het jaar 2008 geëindigd met een positief 
resultaat ten bedrage van 2.915,61 euro. 

Activa € Passiva € 

Te vorderen 105,00 Algemene reserve 19.479,08 

Inventaris 1.687,15 Nog te betalen 606,62 

Girorek. courant 7.060,11   

Kapitaalrekening 11.136,06   

Kas 97,38   

 20.085,70  20.085,70 
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Dat is gunstig omdat we het komende jaar extra kosten kunnen ver-
wachten in het kader van campagnes voor de verkiezingen in 2010. 
 
Tijdens de ALV zijn de financiële stukken ter inzage voor  de leden 
aanwezig. 
 
Joke Derks,  
penningmeester 
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JAARVERSLAG 
VAN  
DE HULPDIENST 
 
In het afgelopen jaar werd de hulpdienst in feite bemand door 1 per-
soon, t.w. Lenne Giesen. Om u een indruk te geven van het werk 
van de hulpdienst, vindt u hieronder een overzicht van de hulpver-
zoeken. In 2008 heeft de hulpdienst 125 aanvragen behandeld.  
 

Aanvraag diverse toeslagen                 9  

Aanvraag diverse bijzondere uitkeringen            16 

Aanvragen kwijtschelding gem. belastingen    5   

Aanvragen Valyspas        2   

Aanvraag voorzieningen WMO                       3  

Hulp bij problemen met thuiszorg      4  

Hulp ivm PGB-beheer huishoudelijke hulp     4                                                                               

AOW en pensioenen        7 

Administratieve hulp bij fout Sociale Dienst     7 

Andere administratieve ondersteuning               7 

Hulp bij bezwaarprocedure                          3 

Ondersteuning bij herbeoordeling e.d.     9  

Belasting aangiften                                                          10 

Idem vragen over bezwaarschriften                2 

Hulp bij problemen met CAK                                     2 

Hulp bij achterstallige alimentatiebetaling                 3 

Telefonisch advies gegeven                                      7 

Telefonische regeling treffen schuldenregeling         4 

Telefonische  contacten diverse instanties             21 

—————————————————————————— 

Totaal aantal gevallen                     125 
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In 2008 werd er (eindelijk) een coördinator voor de hulpdienst ge-
vonden nl. Marion Voskamp. Ook werd er  weer een telefonisch 
spreekuur ingesteld. 
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VERSLAG VAN DE 

FRACTIE 
 

Het begin van jaar stond in het teken van het inwerken van de nieu-
we raadsleden. Per 1 maart 2008 was de SP weer voltallig aanwe-
zig in de raad. Hans Kosters als fractievoorzitter en Corrie van 
Hoogmoed en Herman Torgensen als raadsleden. Dick Westerveld 
vertegenwoordigt de SP in diverse fora.  
 
De steunfractie is dit jaar behoorlijk uitgebreid en bestaat uit de vol-
gende leden: Adriaan van Gelder, Engbert Gründemann, Leon Peu-
len, Wim Schalken, Lilian Steenvoort en Frank Vroon. Zij mogen de 
SP niet vertegenwoordigen in de commissies, maar bezoeken wel 
diverse activiteiten en doen dat met veel enthousiasme.  
 
Om de veertien dagen vinden op de maandagavond de raads-en 
forumavonden plaats. De andere maandagavonden vergadert de 
fractie. Buiten deze vergaderingen zijn we te vinden op buurtbijeen-
komsten en thema-avonden. Ook heeft de fractie een aantal werk-
bezoeken afgelegd, o.a. een dagtocht naar Hamburg, waar een wo-
ningproject is dat sterke overeenkomsten heeft met het project ‘De 
Mars’.  
 
 
 
 
 
 
 
Hans Kosters 
 
 
Hans Kosters beleefde zijn vuurdoop tijdens het behandelen van de 
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Voorjaarsnota, waarin hij College en Raad prikkelde met enkele ste-
vige SP standpunten. Zo blijkt uit een onderzoek dat Zutphen matig 
scoort op de onderwerpen welstand, jeugdbeleid en criminaliteit. 
“Het ambitieniveau van Zutphen is hoog, maar dat mag niet ten kos-
te gaan van deze problematiek”, zo concludeerde hij namens de 
fractie. Om die reden is de SP-fractie van mening dat de bezuinigin-
gen op Welzijnswerk onaanvaardbaar zijn en daarom heeft de SP 
samen met D’66 een motie ingediend. 
 
Zware politieke onderwerpen als De Mars, fort De Pol, het armoede-
beleid, de werkgelegenheid, de WMO en de IJsselsprong, behoren 
tot de belangrijkste speerpunten van de fractie.  
In de verordening van de cliëntenraden, een adviesorgaan van het 
college, lazen wij dat de cliëntenraad slechts tien keer per jaar mag 
vergaderen. Dat ging onze fractie te ver. Waarom een beperking 
van het aantal vergaderingen? Dus dienden wij een amendement in 
om deze raad onbeperkt te laten vergaderen. Helaas is dat uit kos-
tenoverweging niet mogelijk. Dat de Pv-
dA tegen dit amendement stemde, 
geeft het hoge gehalte aan regenteske 
politiek van deze partij aan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vooral de IJsselsprong heeft tot veel discussie geleid binnen de SP. 
Niet alle SP-afdelingsleden zijn het eens met de keuze van de frac-
tie, maar in extra bijeenkomsten met die leden hebben we het frac-
tiestandpunt uitgebreid onderbouwd, wat heeft geleid tot wederzijds 
begrip.  
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Ook tijdens de vakantieperiode bleef de fractie actief. Een lid van de 
SP meldde dat Thuiszorg Sensire in de vakantie nieuwe zorgvra-
gers een handtekening liet zetten waarmee ze verklaarden af te zien 
van zorg gedurende de vakantie. Onaanvaardbaar!  De SP heeft 
daarom direct contact opgenomen met Sensire. Hans Kosters en 
Dick Westerveld hebben met spoed een onderhoud gehad met de 
verantwoordelijke wethouder. Door deze SP-actie heeft Sensire be-
sloten dit soort brieven niet meer te versturen. Ook heeft Sensire de 
toezegging gedaan dat men andere (concurrerende) zorgverleners 
zal benaderen als zij zelf de zorg niet kunnen bieden. 
 
 De basis waarop de fractie opereert wordt steeds steviger. Het ge-
volg is dat de SP zich steeds meer gaat roeren en de discussie niet 
schuwt. De fractie zal alert reageren op de gemeentelijke gevolgen 
van de kredietcrisis waar het gaat om de gevolgen voor de werkge-
legenheid en het armoedebeleid.  
 
Vanzelfsprekend is de fractie betrokken bij het opstellen van het ver-
kiezingsprogramma voor 2010. Een aantal potentiële kandidaten 
voor een zetel in de gemeenteraad volgt een cursus raadspolitiek.  
 
Via de website houden wij u op de hoogte van al onze activiteiten. U 
hoort zeker nog van ons. 
 
Namens de fractie,  
Dick Westerveld 
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JAARPLAN 

2009 
 
Voor het jaar 2009 hebben we de volgende plannen: 
 
1.  Versterking en uitbreiding van de kerngroep 
 

Op dit moment hebben we voldoende mensen in het bestuur en de 
fractie om de boel draaiende te houden, maar als we bij de volgen-
de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 weer verdubbelen, hebben 
we 3 extra fractieleden nodig. Daarbij bestaat de kans dat twee be-
stuursleden de overstap van bestuur naar fractie moeten maken en 
dan zal ook het bestuur aangevuld moeten worden met twee nieuwe 
bestuursleden. En dus staan we in 2009 wederom voor de opgave 
om de kerngroep uit te breiden en nog meer mensen actief te ma-
ken. De aandacht zal daarbij ook uit moeten gaan naar het verjon-
gen van de kerngroep. 
 
2.  Activiteiten en functioneren van de fractie 
 

Gezien de grootte van de fractie is het niet mogelijk zijn om actief en 
deskundig te zijn op alle gebieden waarmee de gemeenteraad zich 
mee bezighoudt. Dat betekent dat we keuzes moeten maken en pri-
oriteiten moeten stellen. De fractie zal zich daarom concentreren op 
de volgende gebieden. 
 

 Woningbouw (IJsselsprong) 
 Werkgelegenheid 
 Sociale voorzieningen (WMO) 
 Onderwijs  
 Reïntegratietrajecten  
 Werkvoorzieningschap (Delta) 
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 Gedoogbeleid van softdrugs  
 Verkeersveiligheid (Verkeerscirculatieplan) 
 
 In 2008 functioneerde de fractie nog niet optimaal. Eén van de re-
denen daarvan is dat er nog onvoldoende is uitgewerkt wie zich pre-
cies op welke onderwerpen gaat concentreren. Dat is niet verwon-
derlijk, omdat de fractie in 2007 geheel vernieuwd is en in 2008 nog 
te weinig op elkaar ingespeeld was om tot een strakke taakverdeling 
te kunnen komen. Hetzelfde geldt voor fractieondersteuners. Zij le-
zen wel mee en voorzien de diverse nota’s van commentaar en tips, 
maar ook daar zal er in 2009 gewerkt  moeten worden aan een be-
tere taakverdeling.  
De fractiemedewerker en de fractieondersteuners doen nu ook mee 
aan het fractieoverleg. Gezien het toegenomen aantal deelnemers, 
zullen we dit overleg beter moeten structureren. 
  
3.  Acties 
/ 
Ook in 2009 willen we weer elke laatste zaterdag van de maand met 
een kraam aanwezig zijn op de markt en daar informatie geven, me-
ningen van het publiek peilen, hand- tekeningen 
voor petities ophalen, etc. Verder zullen we 
waar nodig acties organiseren ter ondersteu-
ning van het werk in de fractie.  
 
 

 

 

 

 

 

 4. Publiciteit 
 

We willen meer en vaker dan in 2008 contact zoeken met de plaat-
selijke en regionale media. In verband met de komende verkiezin-
gen voor de Gemeenteraad stellen we ons als doel om in 2009 een 
aantal keren prominent naar voren te komen in de media.  
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Op het Internet zijn we dankzij onze webmaster, Max Scherjon, pro-
minent aanwezig. Om de website actueel te houden, heeft hij wel 
tekst nodig, zowel van de fractie als van het bestuur.  
  

5.  Voorbereiding verkiezingen  
 

In 2009 zijn er Europese verkiezingen en in 2010 zijn er verkiezin-
gen voor de Gemeenteraad. Beide vereisen een goede voorberei-
ding en de daarbij komende activiteiten zullen veel tijd en mens-
kracht kosten. 
Een ander aspect van de voorbereiding op de verkiezingen is het 
uitvoeren van een doelgroepenanalyse. We gaan daarbij onderzoe-
ken op welke doelgroepen we ons vooral moeten richten, want er 
bestaat een groot verschil in het percentage SP-stemmers in de di-
verse woonwijken van Zutphen.  
 
6.  Scholing “Heel de mens” voor actieve leden 
 

In 2009 zullen er nog 5 scholingsavonden over ons beginselpro-
gramma ‘Heel de Mens’ worden georganiseerd. De data en onder-
werpen daarvan zijn:  
 

(7) 27 januari - Een geïntegreerde maatschappij 
(8) 25 maart - Een veilige maatschappij 
(9) 26 mei - Een lerende maatschappij 
(10) 22 september - Een creatieve maatschappij 
(11) 24 november - Eén maatschappij   
 

 Voor deelname aan de scholingsavonden kun je je opgeven bij de 
voorzitter. 
 
 8.  Nieuwe leden thuis bezoeken 
 

In 2008 werden nieuwe leden systematisch thuis bezocht door de 
voorzitter of een ander bestuurslid. In 2009 willen we deze activiteit 
continueren. Ook willen we leden bezoeken die al langer lid zijn om 
de kennismaking te hernieuwen. 
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ALGEMENE GE-

GEVENS 
 

Socialistische Partij afdeling Zutphen 
Algemeen telefoonnummer: 0575-510547 
 
BESTUUR 
 
Voorzitter  
Johan Oonk – Weg naar Laren 68 - 7203 HN – Zutphen 
0575 - 510547– E-mail: zutphen@sp.nl 
 
Organisatiesecretaris 
Hans Kosters - Stokebrand 166 - 7206 EK - Zutphen 
0575 - 524707 - E-mail: Gita22@xs4all.nl 
 
Secretaris 
Ed Belt - Kerkhofweg 19 - 7231RH - Warnsveld 
0575-526800 – E-mail: secretariaatzutphen@sp.nl 
 
Penningmeester 
Joke Derks - Weg naar Laren 118 - 7203 HP - Zutphen 
0575– 542209 - E-mail: jmderks01@hetnet.nl 
 
Algemene bestuursleden  
Johan Altena -  Mulderskamp 108 - 7205 BX Zutphen 
0575 - 510824 - E-mail: kis@planet.nl 
 

Engbert Gründemann - Burg. Dijkmeesterweg 31– 7201 AJZutphen  
0575 - 555559 - E-mail: engbert@tomaatnet.nl  
 

Wim Musch - Voorsterallee 90 - 7203 DR - Zutphen 
E-mail: wim.musch@gmail.com 
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Marianne Oonk – Weg naar Laren 68 - 7203 HN – Zutphen 
0575 - 510547– E-mail: zutphen@sp.nl 
FRACTIE 
 
Fractievoorzitter 
Hans Kosters - Stokebrand 166 - 7206 EK - Zutphen 
0575 - 524707 - E-mail: Gita22@xs4all.nl 
 

Fractielid 
Corrie van Hoogmoed - Lammerstraat 22 - 7204 GL Zutphen  
E-mail c.van.hoogmoed@raadzutphen.nl 
 

Fractielid 
Herman Torgensen - Spoordijkstraat 39 - 7205 BK Zutphen  
0575 - 512434 - E-mail h.torgensen@kpnplanet.nl 
 

Fractiemedewerker 
Dick Westerveld – Berkenlaan 245 - 7204 EJ – Zutphen  
0575-515680 - E-mail d.westerveld@raadzutphen.nl 
 

Steunfractie 
Adriaan van Gelder 
Leon Peulen  
Engbert Gründemann 
Wim Schalken 
Lilian Steenvoort 
Wim Schalken 
 
TOMATENKRANT 
 

Redactieadres: Kerkhofweg 19 – 7231 RH – Warnsveld 
0575-526800 - E-mail: ebelt@planet.nl 
 
HULPDIENST 
 

Coördinator 
vacature 
Medewerkers 
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