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VAN DE VOORZITTER 
 

 
Kameraden, 
 
Met trots bied ik u het jaarverslag 2009 en het jaarplan 2010 
aan. Het is weer in alle opzichten een gedegen stuk gewor-
den. Dank aan alle mensen die hebben bijgedragen aan dit 
boekje. Ook een woord van dank aan al diegenen die in het 
afgelopen jaar op enigerlei wijze hebben bijgedragen aan 
alle werkzaamheden binnen de afdeling Zutphen.  
 
In 2009 zijn we lustig doorgegaan met het verspreiden van 
de ‘ZO-kranten’. Ieder kwartaal één krant; in het totaal komt 
dat neer op ongeveer 68.000 kranten. Ook zijn we als SP 
zichtbaar geweest op de markt (1 x per maand) en een paar 
keer extra rondom de Europese Verkiezingen. Verder zijn we 
doorgegaan met het  ‘Buurten in de Buurt’. Bij deze activiteit 
bellen we huis aan huis aan om de ZO-krant aan te bieden en 
in gesprek te gaan met de mensen.  
 
In 2009 is het ons gelukt om alle nieuwe leden te bezoeken. 
Er zijn inmiddels goede contacten met de voormalige afde-
ling Lochem en we hopen de komende jaren Lochem weer te 
begeleiden naar zelfstandigheid. 
 
We hebben in de afdeling in 2009 ook een aantal scholings-
avonden over het beginselprogramma ‘Heel de Mens’ geor-
ganiseerd. Deze avonden werden goed bezocht. Ook zijn er 
diverse (bestuurs)leden naar allerlei landelijk georganiseerde 
cursussen geweest. Kortom: de afdeling Zutphen heeft weer 
veel kennis opgedaan. 
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Het bestuur is in 2009 verder gegaan met de voorbereidin-
gen van de Gemeenteraadsverkiezingen van 2010. Met het 
bekende resultaat dat we helaas een zetel hebben ingele-
verd. Om er voor te zorgen dat ons dit over vier jaar niet 
weer gebeurt, zullen we moeten gaan werken aan het ver-
stevigen van de contacten met de mensen in Warnsveld en 
Zutphen. Willen wij dit kunnen doen dan zullen er meer le-
den bereid moeten zijn om mee te doen, want het bestuur 
kan dit niet alleen. 
 
Ik wil u allen dan ook oproepen: “Doe actief mee!”. Met dit 
meedoen kunt u beginnen door de Algemene Ledenvergade-
ring op 27 april te bezoeken (DWK-gebouw, Leeuweriklaan 
19, 20.00 uur). Ik hoop dan ook dat ik u allen kan begroeten 
op de ledenvergadering. 
 
Johan Oonk,  
Voorzitter. 
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Jaarverslag van  

het bestuur  
 
1.  Het ledental van de afdeling Zutphen 
 

De SP-afdeling Zutphen telde per 31-12-2009 in totaal 310 
partijleden. Op 01-01-2009 waren dat er 240. Dat betekende 
een nettowinst van 70 leden. Die winst was voor het groot-
ste deel te danken aan het feit dat de afdeling Lochem opge-
heven werd waarbij de leden ondergebracht werden bij de 
afdeling Zutphen. In 2009 meldden zich 15 nieuwe leden 
aan, 25 leden zegden op, 3 gingen naar een andere afdeling 
en 6 leden kwamen over van andere afdelingen. Alle nieuwe 
leden werden thuis bezocht.  
 
2.  Aantal actieve leden 

 

Van de in totaal 310 afdelingsleden zijn er ongeveer 70 op 
enigerlei wijze actief betrokken bij het reilen en zeilen van 
de afdeling. Daarbij gaat het om het bestuur , de fractie + 
ondersteuners, de hulpdienst, vertegenwoordigers uit de ex-
afdeling Lochem,  het marktteam , de ROOD-leden, de web-
master en een groot aantal folderaars en bezorgers van de 
Tribune in zowel Zutphen als Lochem.  
 
3. Het bestuur  
 

Op de Algemene LedenVergadering  van 31 maart 2009 wer-
den Engbert Grűndemann en Wim Musch gekozen als nieu-
we bestuursleden. Johan Oonk en Ed Belt werden herkozen.   
Het totale bestuur bestond daardoor uit: 
Johan Oonk    voorzitter 
Hans Kosters   organisatiesecretaris  
Ed Belt   secretaris / scholingscoördinator 
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Joke Derks   penningmeester 
Johan Altena  alg. bestuurslid 
Marianne Oonk  alg. bestuurslid 
Engbert Grűndemann  alg. bestuurslid 
Wim Musch   alg. bestuurslid 
 
Bernie Nijweide nam als vertegenwoordiger van de afdeling 
Lochem deel aan de bestuursvergaderingen. Verder deden 
Max Scherjon (webmaster), Lilian Steenvoort (toekomstige 
fractievoorzitter) en Nils Műller (ROOD) mee aan de be-
stuursvergaderingen. Het bestuur vergaderde in 2009 in to-
taal 12 keer.  
 
In 2009 werd op dinsdag 13 januari weer de jaarlijkse, goed 
bezochte Nieuwjaarsreceptie gehouden. Op 31 maart 2009 
vond de jaarlijkse Algemene LedenVergadering plaats waar 
het jaarverslag van 2008 en het jaarplan van 2009 werden 
vastgesteld. Deze ALV werd bezocht door 30 leden. Op 13 
oktober werd er een ALV gehouden waar het verkiezings-
programma voor de gemeenteraadsverkiezingen werd vast-
gesteld. Daarbij waren 31 leden aanwezig. 
 
4. De kerngroep  

 

De kerngroep bestond uit ± 35 leden en was per 31-12-2009 
als volgt samengesteld: 
 

Alle bestuursleden     8 
Alle fractieleden     3 
Forumlid      1  
Fractieondersteuners    6 
Hulpdienst       2 
Marktteam      8 
ROOD-leden               ±5 
Webmaster      1 
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Het aantal kerngroepleden is ternauwernood voldoende om 
alle te verrichten vaste en incidentele werkzaamheden uit te 
voeren. De fractieondersteuning is nu goed geregeld, maar 
we hebben nog te weinig capaciteit om voldoende aandacht 
te kunnen besteden aan actief buurtwerk en het opzetten 
en voeren van lokale acties. Ook tijdens verkiezingscampag-
nes komen we handen tekort. Versterking van de kerngroep 
heeft voor de afdeling daarom ook in 2010 weer een hoge 
prioriteit. We roepen daarom elk afdelingslid dat een klein, 
of groter deel van zijn vrije tijd wil besteden aan de partij op 
om contact op te nemen met de voorzitter. Er valt voor 
iedereen wel iets te doen. Dat kan variëren van het eenma-
lig rondbrengen van verkiezingskranten tot een vaste functie 
in het bestuur. We zijn met name op zoek naar een penning-
meester en iemand die de hulpdienst (2 personen) wil coör-
dineren.  
 
Ondanks dit relatieve gebrek aan menskracht werden in het 
afgelopen jaar de volgende acties en activiteiten georgani-
seerd: 
 Actie seniorenwoningen Bieshorstlaan (voorkomen van 

afbraak van woningen). 
 Actie Berkenlaan (parkeerplaatsen). 
 Verspreiden van ± 70.000 ZO-kranten en verkiezingsfol-

ders + sponsjes.   
 In principe elke maand 1 x een marktkraam op de markt 

van Zutphen met telkens een actueel thema waarbij 
marktgangers benaderd worden om mee te doen aan 
handtekeningacties of kleine enquêtes.   

 Meedoen aan landelijke scholingsprogramma’s (scholing 
voor bestuursleden, penningmeesters, (aankomende) 
raadsleden, etc.  

 10 bijeenkomsten in het kader van de scholingscyclus 
“Heel de Mens”, waaraan telkens door ± 20 mensen 
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werd deelgenomen. 
 Afvaardiging naar districtsvergaderingen, partijraadver-

gaderingen, regioconferenties en congressen. 
 
5. De raadsfractie 
 

De raadsfractie bestond eind 2009 uit 3 raadsleden en 1  
forumlid. De fractie wordt verder ondersteund door een 
hulpfractie bestaande uit 6 leden. Die ondersteuning kan 
verschillende vormen hebben. Voorbeelden daarvan zijn:  
 relevante raadstukken en andere informatie betreffende 

raadsaangelegenheden bestuderen  
 interessante punten doorgeven aan de fractieleden 
 commissievergaderingen bijwonen 
 vragen van fractieleden over ingewikkelde juridische en 

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

fractie aankloppen 
 representatieve activiteiten. 
Voor de activiteiten van de raadsfractie in het jaar 2009 zie 
het hoofdstuk ‘Jaarverslag  fractie’.  
 
6. Resultaten Europese verkiezingen 2009 
 

De gemeente Zutphen telde op de verkiezingsdatum 35.618 
stemgerechtigde inwoners. In totaal maakten 14.326 men-
sen gebruik van de gelegenheid om te gaan stemmen. Dat 
betekende een opkomstpercentage van 40%.  
In totaal werden er 14.262 geldige stemmen uitgebracht. De 
SP kreeg 1.599 stemmen. Dat was 11,2% van het totaal aan-
tal geldige stemmen.  
 
Per wijk waren er grote verschillen in het percentage men-
sen dat op de SP stemde. De top-5 stembureaus met de 
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meeste stemmen zijn:  

 Theo Thijssenschool (122),  

 Leeuwerikweide (116),   

 Gemeentehuis (109)  

 De Parel (91). 

 De Uitwijk (89) 
 
De top-5 bureaus qua stempercentage zijn:  

 Theo Thijssenschool (17,3%),  

 Leeuwerikweide (14,4%) 

 De Uitwijk (14,3%) 

 De Scheperstee (14,0%) 

 Gebouw Praktijkonderzoek (13,9%) 
 
Bij stembureaus waar de PvdA veel stemmen trekt, zijn er 
ook veel SP-stemmers (correlatie = .81). Dat geldt ook voor 
GroenLinks (correlatie = .77) en de PVV (correlatie = .75). Dat 
zijn dus onze concurrenten in die wijken.  
Er is vrijwel geen verband tussen het aantal SP-stemmers en 
het aantal CDA- en VVD-stemmers.  
 
Ed Belt, 
Secretaris. 
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Resultaat Europese verkiezingen 2009  

stembureau aantal stemmen % stemmen 

Gemeentehuis 109 10,8 

Archeologiegebouw 52 13,2 

Emmanuelkerk 61 13,0 

De Martinet 61 12,3 

De Speeldoos 75 13,3 

Het Bornhof 55 11,8 

Gebouw Praktijkonderzoek 74 13,9 

Leeuwerikweide 116 14,4 

De Polbeek 65 8,5 

De Mars 11 10,1 

Elisabeth 43 8,7 

Theo Thijssenschool 122 17,3 

De IJssel 47 10,5 

De Parel 91 13,0 

De Uitwijk 89 14,3 

FCZ 42 8,5 

Het Spittaal 65 9,9 

Lea Dasbergschool 59 9,7 

De Mene 40 10,4 

Nutsgebouw 55 8,9 

Den Bouw 32 5,5 

Welgelegen 71 7,7 

De Triangel 17 4,4 

Scheperstee 68 14,0 

Arcade 51 8,2 

De Mene 2 38 9,1 
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jaarverslag  

van de fractie 
 
Eind 2009 bestond de fractie uit de volgende leden:  
Hans Kosters (fractievoorzitter), Herman Torgensen 
(raadslid), Corrie van Hoogmoed (raadslid), Dick Westerveld 
(forumlid) 
Lilian Steenvoort, Engbert Gründemann, Frank Vroon, Leon 
Peulen, Adriaan van Gelder en Wim Schalken functioneer-
den als fractieondersteuners. Lilian, Wim en Engbert hebben 
aan het SP-trainingprogramma voor kandidaatsraadsleden 
meegedaan. Medio augustus is Wim Schalken uit de fractie 
gestapt. 
 
De fractie vergadert iedere 14 dagen, een week voor de 
raadsvergadering die om de twee weken plaatsvindt. Buiten 
deze vergaderingen zijn we te vinden op de markt, op buurt-
bijeenkomsten en thema-avonden. Ook heeft de fractie een 
aantal werkbezoeken afgelegd en is Engbert actief met het 
comité behoud seniorenwoningen in Warnsveld. 
 
Werkgelegenheid is een van de speerpunten van onze frac-
tie. We kwamen erachter dat ook in Zutphen de score van re
-integratietrajecten bedroevend laag is. Hierover hebben wij 
een aantal pittige vragen gesteld. Naar aanleiding van deze 
vragen ontving de fractie een uitnodiging voor een gesprek 
met beleidsmedewerkers van ‘het Plein’. Wij zijn hier ui-
teraard op ingegaan. In het gesprek kwam naar voren dat de 
gemeente veel moeite had met het volledig beantwoorden 
van onze vragen, omdat ze niet over de UWV-gegevens uit 
het verleden beschikten. Het gesprek was constructief, om-
dat we de toezegging kregen dat de gemeente meer contro-
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le gaat uitvoeren op re-integratietrajecten en zelfs meer in 
eigen beheer wil gaan doen.  
 
Ook kregen wij een uitnodiging van de directie van ‘Delta’, 
omdat wij ons kritisch hebben uitgelaten over ‘Direct Werk’, 
een traject voor werkzoekenden om weer in het arbeidsrit-
me te komen. Ook dit gesprek verliep prettig en heeft geleid 
tot een bezoek van Paul Lempkens, lid van de tweede kamer 
van de SP.  
 
Naar aanleiding van een kritisch stukje op de SP website 
over bijzondere bijstand, heeft een gesprek met de wethou-
der, ‘het Plein’ en de fractievoorzitter plaatsgevonden, 
waarin de wethouder ondermeer de toezegging deed dat 
‘het Plein’ in het vervolg in dialoog zal treden met de indie-
ners van het verzoek om bijzondere bijstand, voordat dit 
verzoek wordt afgewezen of toegekend.  
 
De economische recessie heeft ook gevolgen gehad voor 
Zutphen. De behandeling van de Voorjaarsnota over de be-
groting van 2010 is zelfs uitgesteld, omdat politiek Den Haag 
besloot alle gemeenten behoorlijk te korten. Dat heeft grote 
gevolgen voor het meerjarenbeleid en voor de financiering 
van grote projecten. 
 
De fractie heeft besloten om akkoord te gaan met de rond-
weg en het rivierenwerk voor de IJsselsprong, maar om de 
grootschalige woningbouwplannen uit te stellen. Het comi-
té: ‘IJsselsprong Nee’, wilde hierover een referendum aan-
vragen. Zij voldeden aan de eisen van de referendumveror-
dening. De SP was voor dit referendum, immers het toetst 
de gevolgde procedure, maar de gemeenteraad was in 
meerderheid tegen. Zeer betreurenswaardig! 
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De fractie heeft o.a. een motie ingediend over begeleiders 
bij het leerlingenvervoer, speeltoestellen op schoolpleinen 
en over gelijke behandeling van sportverenigingen binnen de 
gemeente Zutphen.  
Andere onderwerpen waaraan wij aandacht hebben besteed 
zijn o.a. de legalisatie van de aanvoerketen van de gedoogde 
coffeeshops in Zutphen, de wachtlijsten bij de schuldhulp-
verlening, verkeersoverlast, hondenpoepbeleid, permanent 
wonen op recreatiepark ‘De Bronsbergen’, de ontwikkeling 
van de Mars, armoede- en minimabeleid en nieuwbouw of 
renovatie van het Graaf Ottobad, de sociale veiligheid van 
nieuwbouwplannen aan de Gerard Doustraat, enzovoort. Dit 
is slechts een bloemlezing van onderwerpen die de fractie 
behandeld heeft. Besluiten over bijvoorbeeld aanleg van rio-
leringen, gemeentelijke tarieven, benoemingen van diverse 
commissies en begrotingswijzigingen werden ook door de 
fractie genomen. 
Met het oog op de verkiezingen is de fractie druk geweest 
met het (mee)schrijven van het verkiezingsprogramma. Ver-
der zijn  hebben de fractieleden meegedaan aan scholings-
cursussen en -weekends en zich actief ingezet voor het afde-
lings-, buurt- en hulpdienstwerk van de SP Zutphen. Gezien 
de inzet en de kwaliteit van deze leden kan de SP de politie-
ke toekomst in Zutphen met vertrouwen tegemoet zien!  
 
Dick Westerveld, 
Fractiemedewerker. 
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JAARVERSLAG  

marktteam 

 
Ook in 2009 hebben we regelmatig ons gezicht op de markt 
laten zien. Via diverse acties en enquêtes, of door er gewoon 
te staan , vragen te beantwoorden en de bekende SP-
snuisterijen uit te delen. De zichtbaarheid bestond ook uit 
het op bijzondere wijze aankleden van de marktkraam, o.a. 
met vliegende banners en balonnen en natuurlijk de bijzon-
dere mensen die de marktkraam keer op keer bemensen. De 
indruk is dat dit alles algemeen goed werd gewaardeerd.  
 
De markt wordt, m.u.v. de maanden juli, augustus en decem-
ber, op iedere laatste zaterdag van de maand georganiseerd 
van 09.00 tot 14.00 uur. Met de gemeenteraadsverkiezingen 
van maart 2010 in gedachten is er in december 2009 begon-
nen met extra marktdagen, gericht op die verkiezingen. 
 
Enquêtes 
In 2009 zijn er op de markt diverse acties georganiseerd 
waarbij er een enquête onder het winkelend publiek werd 
gehouden, of waarbij marktbezoekers een steunbetuiging 
konden ondertekenen. Gemiddeld werden er per marktdag 
dan 400 steunbetuigingen opgehaald door ongeveer 4 
marktlieden. Een enkele keer werd een actie een maand la-
ter herhaald.  
Acties en enquêtes die de aandacht van pers en publiek haal-
den waren o.a.: 

· De thuiszorg en AWBZ; 
· De postbode moet blijven; 



 

16  

· Tegen de uitverkoop van NUON (Ze zijn NUTS); 
· 65 blijft 65. 

 
Algemene vragen  
Er werden bij de marktkraam regelmatig vragen gesteld over 
actuele politieke onderwerpen zoals de IJsselsprong en de 
reclamebelasting in Zutphen. 
 
Hulpdienst 
In 2009 zijn 5 hulpvragen doorgestuurd naar de Hulpdienst. 
 
Nieuwe leden 
In 2009 hebben zich 4 nieuwe leden aangemeld aan de 
marktkraam. 
 
ROOD 
In 2009 heeft ROOD een aantal dagen geparticipeerd in de 
markt, o.a. met de actie 65 blijft 65. De verwachting is dat 
ROOD in 2010 ook enkele dagen autonoom op de markt zal 
staan. 
Ik wil hierbij de vaste marktmensen, de fractieleden, de op-
bouwers en de afbrekers bedanken voor hun inzet in weer 
en wind. 
 
Wim Musch, 
Coördinator Marktteam 
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JAARVERSLAG  

HULPDIENST 

 
In het afgelopen jaar werd de hulpdienst in feite bemand 
door 2 personen, t.w. Lenne Giesen en Engbert Gründe-
mann. Om u een indruk te geven van het werk van de hulp-
dienst, vindt u hieronder een overzicht van de hulpverzoe-
ken. In 2009 heeft de hulpdienst 95 aanvragen behandeld.  
 
 Aanvraag WMO voorziening 
 Aanvraag aanvullende bijstand 
 Aanvraag bijzondere bijstand gebruiksgoederen 
 Aanvraag bijzondere bijstand anders 
 Aanvraag langdurigheidtoeslag 
 Aanvraag categoriale bijstand 
 Aanvraag retributiefonds 
 Aanvraag huur en zorgtoeslag of wijzigingen 
 Aanvraag schuldhulpverlening 
 Aanvraag ANW 
 Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 
 Fonds aanschrijven voor voorzieningen die niet vergoed 

worden 
 Hulp bij bezwaarprocedure 
 Belastingaangifte 
 Ondersteuning her beoordeling Sociale Dienst 
 Hulp bij problemen CAK 
 Administratieve ondersteuning 
 Telefonisch advies 
 Telefonisch contact Sociale Dienst 
 Telefonisch contact Belastingdienst 
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 Telefonisch contact UWV 
 Telefonisch contact SVB 
 Telefonisch contact IB groep 
 Telefonisch contact gemeente Arnhem i.v.m. verhuizing 

voorziening 
 Telefonisch contact advocaat 
 Aanvraag buitenbeschouwing laten inkomen ouder 
 Ondersteuning gesprek Juridisch Loket 
 Ondersteuning bij gesprek advocaat 
 Ondersteuning gesprek Sociale Dienst 
 Bezwaar UWV tegen herbeoordeling Wajong-uitkering 
 
In 2009 is Marion Voskamp wegens ziekte gestopt als coör-
dinator hulpdienst. Haar taak wordt voorlopig waargenomen 
door Engbert Gründemann. 
 
Engbert Grűndemann 
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financieel 

jaarverslag 
 

Winst- en verliesrekening  per 31-12-2009 in euro’s 
 

Ontvangsten 
Reguliere bijdrage landelijke partij   4.486,83 
Overige inkomsten      4.118,55 
Samenvoeging Lochem    4.152,03 
Rente          100,83 
_______________________________________________ 
Totaal                13.092,33 
 
Uitgaven 
Reiskosten         320,17 
Organisatie- en kantoorkosten   4.331,63 
Kosten scholing        434,05 
Kosten campagnes /acties                          1.432,45 
Fractiekosten                                                                   234,09 
Totaal uitgaven                                              4.802,39 
Ten gunste van eigen  
vermogen / resultaat           6.339,94 
_______________________________________________ 
Totaal                13.092,33 
 
Balans 31-12-2009 
 
Activa     Passiva  
Inventaris     1.124,77 Alg. reserve 26.060,18 
Giro rek. cour. 13.779,83     
Kapitaalrekening 11.100,83     
Kas                   54,75     
________________________________________________ 
Totaal   26.060,18 Totaal    26.060,18 
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Toelichting 
 
De afdeling Zutphen heeft een gezonde financiële basis. 
We kunnen zonder problemen onze rekeningen voldoen.  
We zijn, net als in het jaar 2009, geëindigd met een positief 
resultaat ten bedrage van € 6.339,94. 
Het samenvoegen (leden, maar ook financieel) van de afde-
ling Lochem met de afdeling Zutphen heeft in belangrijke 
mate bijgedragen aan dit positieve resultaat. 
 
Vanaf januari 2010 zal de raadsfractie aan de gemeente ver-
antwoording af moeten gaan leggen over uitgaven die ten 
laste vallen van de fractievergoeding. Dit is een jaarlijkse 
eenmalige subsidie van de gemeente voor de fractie. Fractie-
gelden die niet uitgegeven zijn zullen eind 2010 teruggestort 
moeten worden naar de gemeente. 
 
Omdat er in 2010 sprake is van een nieuwe situatie, zullen 
de fractiegelden vanaf dat moment door de fractie zelf be-
heerd gaan worden. Deze worden dan niet meer opgenomen 
in het afdelingsbudget. 
 
Tijdens de ALV zijn de financiële stukken ter inzage aanwe-
zig. 
 
Joke Derks,  
penningmeester. 
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jaarplan 2010 

 
Voor het jaar 2010 heeft het bestuur de volgende plannen: 
 
1. Tweede Kamerverkiezingen 
 

Voor de 2e Kamerverkiezingen in mei 2010 zal er weer het 
nodige plak- en folderwerk verricht worden. We streven er 
naar om op elk adres ZO-kranten en verkiezingsfolders te be-
zorgen. In enkele wijken zullen we bij elke deur aanbellen en 
natuurlijk zijn we een paar keer aanwezig op de markt en rij-
den we rond met een geluidswagen.   
 
2. De kerngroep versterken 
 

Op dit moment hebben we net voldoende mensen in het be-
stuur en de fractie om de boel draaiende te houden, maar 
enige aanvulling zou zeer welkom zijn. In het komende jaar 
willen we daarom de kerngroep uitbreiden en meer mensen 
actief maken.    
 
3. Nieuwe leden thuis bezoeken 
 

Het bezoeken van nieuwe leden is een activiteit die regelma-
tig actieve leden oplevert en daarom willen we daar ook in 
het jaar 2010 weer veel aandacht aan besteden.  
 
4. Meer acties in de buurten en wijken organiseren. 
 
5. Vaker prominent in de pers komen met geslaagde acties, 

of  succesvolle initiatieven in de gemeenteraad. 
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algemene gegevens  

Socialistische Partij afdeling Zutphen 
Algemeen telefoonnummer: 0575-510547 
 
BESTUUR 
 

Voorzitter  
Johan Oonk - Weg naar Laren 68 - 7203 HN - Zutphen 
t: 0575 - 510547 
e: zutphen@sp.nl 
 

Organisatiesecretaris 
Hans Kosters - Stokebrand 166 - 7206 EK Zutphen 
t: 0575 – 524707 
e: h.kosters@raad.zutphen.nl 
 

Secretaris 
Ed Belt - Kerkhofweg 19 - 7231 RH - Warnsveld 
t: 0575-526800  
e: secretariaatzutphen@sp.nl 
 

Penningmeester 
Joke Derks - Weg naar Laren 118 - 7203 HP Zutphen 
t: 0575 - 54 22 09  
e: jmderks01@hetnet.nl 
 

Algemene bestuursleden  
Marianne Oonk  
Engbert Grűndemann 
Wim Musch (coördinator marktteam) 
Johan Altena 
 
FRACTIE 
 

Fractievoorzitter 
Lilian Steenvoort 
Mulderskamp 91 - 7205 BT Zutphen 
t: 06 – 1541.4221 
e: le.steenvoort@gmail.com 
 

mailto:zutphen@sp.nl
mailto:h.kosters@raad.zutphen.nl
mailto:secretariaatzutphen@sp.nl
mailto:jmderks01@hetnet.nl
mailto:le.steenvoort@gmail.com
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Raadslid 
Herman Torgensen - Spoordijkstraat 39 - 7205 BK Zutphen 
t: 0575 – 512434 
e: h.torgensen@raad.zutphen.nl  
  
Plaatsvervangende raadsleden 
 

Hans Kosters - Stokebrand 166 - 7206 EK Zutphen 
t: 0575 – 524707 
e: h.kosters@raad.zutphen.nl  
 

Corrie van Hoogmoed 
Lammerstraat 22 -  7204 GL Zutphen 
e: c.vanhoogmoed@raad.zutphen.nl 
 

Engbert Gründemann - Burgemeester Dijckmeesterweg 31 -  
7201 AJ Zutphen 
t: 0575 - 470582 
e: engbert@tomaatnet.nl  
 

Fractiemedewerker  
 

Dick Westerveld - Berkenlaan 245 - 7204 EJ Zutphen 
t: 0575 – 515680 
e: d.westerveld@raad.zutphen.nl 
  
HULPDIENST 
 

Coördinator (ad interim)  
Engbert Grűndemann 
t: 0575 - 470582 
e: hulpdienstzutphen@sp.nl 
  
WEBMASTER 
 

Max Scherjon - Herdershof 80 - 7232 BV Warnsveld 
t: 06 - 3438.1108 
e: webmasterzutphen@sp.nl 
 

mailto:h.torgensen@raad.zutphen.nl
mailto:h.kosters@raad.zutphen.nl
mailto:vanhoogmoed@raad.zutphen.nl
mailto:engbert@tomaatnet.nl
mailto:d.westerveld@raad.zutphen.nl
mailto:hulpdienstzutphen@sp.nl
mailto:webmasterzutphen@sp.nl
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