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Raadslid 
Herman Torgensen - Spoordijkstraat 39 - 7205 BK Zutphen 
t: 0575 – 512434 
e: h.torgensen@raad.zutphen.nl  
  

Forumleden 
 

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 Grűndemann - Leeuweriklaan 19 - 7203 JD  Zutphen 
t: 0575 - 470582 m.: 06-16963932 
e: engbert@tomaatnet.nl  
 

Fractiemedewerker  
 

Fienke van Veen-Gijsbertsen - Drift 13 - 7232 CA Warnsveld 
t: 0575 - 530837 
e: fienke.van.veen@xs4all.nl 
 

Nienke Visschers - Oude touwbaan 36 - 7205 AS Zutphen 
t: 06-26471363 
e: n_visschers@hotmail.com 
 

Jeroen van der Heide - Berkenlaan 48 - 7204 ER Zutphen 
m.: 06 - 49510390 
e: jeroenspzutphen@gmail.com 
 

HULPDIENST 
 

Coördinator   
Ellen Verhoog - Kloetschup 136 - 7232 CM Warnsveld 
t: 06 - 17416289 
e: hulpdienstzutphen@sp.nl 
  

WEBMASTER 
 

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

Notulist (bestuur en fractie) 
Engbert Grűndemann - Leeuweriklaan 19 - 7203 JD  Zutphen 
t:  0575-470582 m.: 06-16963932 
e: engbert@tomaatnet.nl 
 

Penningmeester 

Joost Kahmann - Braamkamp 429 - 7206 HW Zutphen 
t: 0575-433811 m.: 06-46726370 
e: j.kahmann@zonnet.nl 
 

Algemene bestuursleden  
Wim Musch (coördinator marktteam) 
Johan Altena (logistiek) 
Max Scherjon (webmaster) 
Bernie Nijweide (Lochem) 
Lilian Steenvoort (fractie voorzitter) 
Ellis Müller (rood coördinatie) 
 

FRACTIE 
 

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

mailto:zutphen@sp.nl
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JAARPLAN 2013 
 

1. De afdeling versterken door met name een door-
stroom opgang te brengen vanuit ROOD naar de 
diverse geledingen binnen de afdeling.  
 

2. De fractie versterken door met name voor de ver-
kiezingen van 2014 mensen op te leiden voor het 
raadswerk. 
 

3. Meer acties op gang brengen door het oprichten 
van een kerngroep. 
 

4. Nog meer dan nu de wijken in (Buurten in de 
Buurt) en waar wenselijk samen met de mensen 
acties opzetten. 
 

5. Wij zullen net als in 2012 weer iedere laatste za-
terdag van de maand op de markt te vinden zijn. 
 

6. Wij zullen ROOD en hun nog te voeren acties blij-
ven ondersteunen. 
 

7. Wij zullen proberen om meer publiciteit te gene-
reren. Dit is zowel voor de afdeling als voor de 
fractie een doelstelling. 
 

8. Wij zullen blijven werken aan het verbeteren van 
onze website. Meer en vaker berichten erop zet-
ten. 
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VAN DE VOORZITTER 
 
Kameraden, 
 

Met trots bied ik u het jaarverslag 2012 en het jaarplan 2013 
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 zich in 
het afgelopen jaar hebben ingezet voor de afdeling Zutphen.  
 

Het komende jaar zal een spannend en druk jaar worden 
met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 
2014. Ik ben er dan ook trots op dat het ons is gelukt om in 
Zutphen een opleiding op te zetten om mensen voor het 
eventuele komende raadswerk klaar te stomen. Deze z.g.n. 
groep van bestaat maar liefst uit 1 mensen die de schouders 
eronder willen zetten. 
 

Het is inmiddels ook gelukt om een lang gekoesterde wens 
van het bestuur te vervullen. We hebben n.l. sinds januari 
2013 een heuse kerngroep en meteen niet zo’n kleintje ook. 
Op de eerste bijeenkomst waren maar liefst 26 active SP-ers 
aanwezig. 
 

Met zoveel active mensen in de club moet het ons lukken 
om een goede verkiezingscampagne te voeren en een goede 
verkiezingsuitslag te behalen. 
 

Ik hoop u allen te kunnen begroeten op de ledenvergadering 
van …. april. 
 
Johan Oonk,  
voorzitter. 
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JAARVERSLAG BESTUUR 
 

In 2012 heeft Ellen Verhoog de rol van SP Hulpdienst 
Coördinator overgenomen van Ineke Rekelhof, die we-
gens mantelzorg verplichtingen haar functie moest 
neerleggen. Ellen Jager, de gewaardeerde medeverte-
genwoordiger van de SP jongerenafdeling ROOD, moest 
eveneens wegens toenemende mantelzorgverplichtin-
gen haar functie neerleggen. De samenstelling van het 
SP bestuur in Zutphen was eind 2012 als volgt: 

(1)  Johan Oonk, voorzitter 

(2)  Hans Kosters, organisatiesecretaris 

(3)  Joost Kahmann, penningmeester 

(4)  Lilian Steenvoort, fractievoorzitter 

(5) Ellis Müller, ROOD vertegenwoordiger 

(6) Ellen Verhoog, SP hulpdienst coördinator  

(7) Bernie Nijweide, lid en SP werkgroep voorzitter  

Lochem 

(8)  Gerrit van Wijhe, lid 

(9)  Wim Musch, lid 

(10)  Nils Müller, lid 
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Om de werkgroep met kennis te ondersteunen  zijn 
Gerrit van Wijhe en Rinie Hindriks naar scholingsdag 
geweest “Op naar de 200 afdelingen”.  Daarnaast heb-
ben we onze regiovertegenwoordigster(Marloes Pie-
pers) gevraagd om met ons mee te denken hoe we 
meer leden erbij kunnen betrekken en of ze scholing wil 
organiseren. Dit zit nog in het vat. 
Bernie Nijweide en Gerrit van wijhe nemen veelal deel 
aan regionaal overlegorgaan van de SP. 
Tot slot hebben we besloten te gaan buurten. Aan de 
hand van de verkiezingsuitslag hebben we de volgorde 
bepaald. Eefde had de meeste SP stemmers en daar zijn 
we inmiddels (2013) gestart. 
Hans Dijkman heeft hiervoor de vragen opgesteld. 
 
Tot zover de aktiviteiten van de werkgroep Lochem. 
 
Rinie Hindriks, 
Secretaris werkgroep Lochem 
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JAARVERSLAG WERKGROEP LOCHEM 
 
In januari  van 2012 is op veroek van 2 Lochemse leden 
(Gerhard van zon en Henk van bommel) de werkgroep 
Lochem in het leven geroepen. 
Aanvankelijk met maar een paar leden, waarvan Johan 
Oonk, Bernie Nijweide verzocht heeft de kar te trekken. 
Bernie kreeg al gauw steun van Gerrit van Wijhe. Ook 
oud gediende Frits Krom behoort tot de vaste kern van 
de werkgroep. 
Als eerste werd er een beroep op de SP gedaan i.v.m. 
plaatsing zendmast op het terrein van het oude station 
Laren. Omwonenden  hadden zich al in een groep vere-
nigd en SP heeft zich daarbij aangesloten. 
Gaandeweg het jaar breidde de werkgroep zich uit en 
er waren ook wat wisselingen in samenstelling. Zo heeft 
Gerhard van Zon i.v.m. werktijden de werkgroep nood-
gedwongen moeten verlaten 
Afgelopen zomer werd Rinie Hindriks door Bernie bena-
derd om ook in de werkgroep zitting te hebben. 
Rinie heeft zich opgeworpen als secretaris en in die 
hoedanigheid doet ze o.a. verslaglegging van de werk-
groepbijeenkomsten. 
In de zomer hebben we aktief campagne gevoerd in 
Gorssel en in Lochem. 
N.a.v. de verkiezingsuitslag besloten we om een alge-
mene ledenvergadering  te beleggen. Dat is gebeurd  
begin sept. en heeft ons werkgroepleden  Hans Dijkman 
en Ronald de Haas opgeleverd. 
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(11)  Johan Altena, lid 

(12)  Engbert Gründemann, lid  

Naast een nieuwjaarsreceptie en 10 reguliere maande-
lijkse bestuursvergaderingen zijn er dit jaar twee alge-
mene ledenvergaderingen geweest en 8 goed bezochte 
scholingsavonden.  
 
In april 2012 heeft het voltallige bestuur een zinvolle 
kennismakingsavond gehad met de leden van de frac-
tie.  
 
De regioconferenties en de landelijke partijraad verga-
deringen zijn zoals vanouds voor het merendeel bijge-
woond door de leden van het SP bestuur.  
 
Waarnodig en mogelijk hebben we gebruik gemaakt 
van het scholingsaanbod beschikbaar gesteld door het 
scholingsteam van de SP.  
 
De afdelingskrant (Tomatenkrant) van de SP in Zutphen 
is dit jaar 10 keer verschenen. 
 

Activiteiten  

 
In 2012 heeft de afdeling enerzijds veel energie gesto-
ken in het organiseren van de campagne voor de Twee-
de Kamer verkiezingen, en anderzijds veel tijd besteed 
aan het versterken van de afdeling door het werven van 
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meer leden. In 2012 heeft de afdeling er 50 nieuwe le-
den bij gekregen. In totaal heeft de SP Zutphen nu (15 
februari 2013) 341 leden, waarvan 81 in de gemeente 
Lochem woonachtig zijn. 
 
Samen met de vakbonden en andere partijen heeft de 
afdeling meegedaan aan het organiseren van de jaarlijk-
se sociale welzijnsmarkt, en een lokale “klimaat top” 
om milieu en duurzaamheid vraagstukken voor het 
voetlicht te brengen.  
 
Het bestuur van de SP Zutphen is blij er dit jaar in ge-
slaagd te zijn in Lochem een nieuwe SP ledenwerkgroep 
op te zetten. Het aantal SP activiteiten en SP leden in 
Lochem groeit gestaag. Als deze trend zich voortzet kan 
Lochem hopelijk binnenkort verder als zelfstandige SP 
afdeling.  
 

Consciëntieus bijgehouden door onze webmaster Max 

Scherjon, heeft onze website www.zutphen.sp ons ook 

dit jaar weer goede diensten bewezen. 

 
Organisatie secretaris   Notulist 
Hans Kosters      Engbert Gründemann 
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Wim Musch 
marktmeester 
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niet eens zijn. 
 
We kunnen rustig stellen dat de acties van de SP, maar 
ook het feit dat we laten zien dat we er altijd voor de 
mensen zijn, heeft bijgedragen aan het handhaven van 
het aantal kamerzetels – en ondanks het feit dat dat 
minder is dan aanvankelijk voorspeld werd, mogen we 
daar best trots op zijn. 
 
Ook was ROOD dit jaar weer stevig aanwezig op de 
markt. Zonder party-tent en zwembad, zodat de markt-
meester zich geen zorgen hoefde te maken. 
 
De verwachting voor 2013 is dat er op het gebied van 
sociale zekerheid, de (thuis-)zorg, de WMO en andere 
onderwerpen de (brood-)nodige acties zullen ontstaan, 
en daar zal ook op de markt ruime aandacht aan wor-
den besteed. 
De markt wordt op iedere laatste zaterdag van de 
maand georganiseerd - van 9 tot 14 uur, een enkele 
keer wat langer of korter. Ook werd er een enkele keer-
een extra marktdag georganiseerd i.v.m. een landelijke 
actie. De maanden juli, augustus en december zijn we 
normaliter op “vakantie”, maar in 2012 zijn we hier en 
daar afgeweken van dit schema omdat de omstandig-
heden daartoe aanleiding gaven. 
Ik wil hierbij de vaste marktmensen, de fractieleden, de 
opbouwers en de afbrekers en natuurlijk de ROOD-
jongeren bedanken voor hun geweldige inzet op de 
markt, in weer en wind. 
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JAARVERSLAG FRACTIE 
 

De fractieondersteuners Dick Westerveld en Adriaan 
van Gelder hebben in 2012 afscheid genomen van de  
SP-fractie.  
 
Dick was als ex-raadslid jarenlang dicht betrokken bij 
het werk van de SP. Gezondheidproblemen en mantel-
zorgverplichtingen noopten Dick zijn prioriteiten te ver-
leggen. We zijn blij dat zowel hij als Adriaan het werk 
van de SP blijven steunen.  
 
Naast deze uitstroom heeft de fractie in 2012 ook twee 
nieuwe leden mogen verwelkomen: Fienke van Veen, 
en Nienke Visschers. Fienke heeft jarenlange ervaring in 
de zorg en thuiszorg.  
 
Stadsgeograaf Nienke Visschers is in haar studententijd 
voorzitter van de SP jongerenafdeling ROOD geweest in 
Utrecht, en ze is nu werkzaam als planoloog.  
 
We kunnen hun ervaring, expertise en enthousiasme 
goed gebruiken in de gestaag vernieuwende fractie.  
Samenstelling 
 
De fractie had eind 2012 8 leden: 

(1) Lilian Steenvoort, fractie voorzitter en raadslid, 

(2) Herman Torgensen, raadslid 



 

8  

(3) Corrie van Hoogmoed, forumlid 

(4) Hans Kosters, forumlid 

(5) Engbert Gründemann, forumlid 

(6) Jeroen van der Heide, fractieondersteuner 

(7) Fienke van Veen, fractieondersteuner 

(8) Nienke Visschers, fractieondersteuner 

 
 
 

 
 
 
 
 
In voorbereiding op de volgende gemeenteraadsverkie-
zingen volgt op het moment een team van 11 SP-ers 
een opleiding om voor de SP op de gemeentelijke kies-
lijst te worden geplaatst. Verscheidene van hen zijn in 
de nabije toekomst van plan om ook in de fractie actief 
te worden. We zien de toekomst dan ook met vertrou-
wen tegemoet. 
De leden van de fractie zijn goed geïntegreerd in de SP 
afdeling. Op iedere marktdag zijn fractieleden aanwe-
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JAARVERSLAG MARKT TEAM 
 
Ook in 2012 hebben we ons (rode) gezicht op de markt 
laten zien. Via diverse acties en enquêtes, of door er 
gewoon te staan en vragen te beantwoorden of de be-
kende “SP-snuisterijen” uit te delen – met name een 
enorme hoeveelheid ballonnen is in 2012 van hand tot 
hand gegaan. Doordat wereldwijd de beschikbare hoe-
veelheid helium slinkt zijn we eind 2012 noodgedwon-
gen overgegaan op het handmatig – met een pompje – 
opblazen van de ballonnen. 
 
De indruk is opnieuw dat onze aanwezigheid algemeen 
werd gewaardeerd – net als in voorgaande jaren. De 
zichtbaarheid bestond en bestaat ook uit het op bijzon-
dere wijze aankleden van de marktkraam, soms ook het 
“aankleden” van de omgeving, en natuurlijk de bijzon-
dere mensen die de marktkraam keer op keer bemen-
sen. In 2012 hebben we ook bijgedragen aan de 2e-
kamerverkiezingen. Mensen vragen zich na bijvoor-
beeld de kamerverkiezingen vaak af waarom wij daar 
staan. Men realiseert zich dan ineens dat de SP altijd op 
de bres springt, en of men het daar dan al of niet mee 
eens is, wordt het toch vaak gewaardeerd, “door vriend 
en vijand”.  
 
Natuurlijk lopen sommige mensen door: die willen nu 
eenmaal niets met ons te maken hebben. Dat moeten 
we wel blijven respecteren; het is niet de bedoeling dat 
we die mensen gaan naroepen omdat zij het met ons 
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Ellen Verhoog, 

Hulpdienst coördinator 
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zig, en leden van de fractie zijn vertegenwoordigd in het 
afdelingsbestuur en ROOD, de jongerenafdeling van de 
SP. Waar mogelijk ondersteunt de fractie SP en ROOD-
acties in Zutphen.  
 
In 2012 is de fractie begonnen met op maandagavond 
fractievergaderingen te houden. Omdat er op maan-
dagavond geen ruimte beschikbaar is in het gemeente-
huis, worden de fractievergaderingen bij een van de 
fractieleden thuis gehouden.  
 

DE FRACTIE IN DE SAMENLEVING 
 
In 2011 figureerde de historische Broederenkerk in het 
centrum van de stad prominent in het politiek gebeu-
ren in Zutphen, want er waren fel omstreden plannen 
om de succesvolle bibliotheek in het gebouw, naar 
Warnsveld te verhuizen.  
 
Oók in 2012 is de Broederenkerk een centrale plaats 
blijven innemen in de lokale politiek. Het college vond 
het een goed idee om ruim € 9 miljoen publiek geld te 
investeren in de creatie van een cultuurcluster in het 
Broederenklooster complex. Compleet met een brand-
nieuw auditorium met 166 bioscoopstoelen, en een 
grand café. Twee musea zouden moeten worden sa-
mengevoegd en het complex zou ook onderdak moeten 
bieden aan de (nu helaas failliete) VVV, de bibliotheek 
en een (praktisch failliete) stichting die zich bezig houdt 
met het bewaren van oude kinderboeken. Om dit plan 
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te realiseren moet het naast het historisch complex ge-
legen oorlogsmonument wijken voor nieuwbouw.  
 
De financiële onderbouwing van het plan bleek boter-
zacht. En de SP vindt het ongepast om in tijden van cri-
sis te investeren in het creëren van nieuwe cultuurclus-
ters, terwijl de al bestaande gesubsidieerde culturele 
organisaties als de Hanzehof en de Muzehof wegens 
geldgebrek hun activiteiten moeten afbouwen.  
 
In goede samenwerking met ROOD en andere gelede-
ren in de partij heeft de fractie een katalytische rol ge-
speeld in de formatie van het comité “Stop het Broede-
renklooster-project”. Dit brede comité, met leden uit 
alle lagen van samenleving organiseerde een succesvol-
le handtekeningenactie tegen de nieuwbouw plannen 
van B&W.  
 
Een honderdtal sympathisanten van het comité organi-
seerde op 20 november een indrukwekkende stille de-
monstratie in het plantsoen rond het oorlogsmonu-
ment, welk tot “onverhuisbaar cultureel erfgoed” werd 
verklaard.  
 
De protesten van dit comité kregen zoveel aandacht in 
de maatschappij en de pers dat het college zich in sep-
tember gedwongen zag om haar oorspronkelijke plan-
nen te heroverwegen, en wederom een consultatieron-
de te organiseren om de diversen opties nogmaals te 
onderzoeken.  
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de consequenties van de aanbesteding van huishoudelijke 

hulp door de gemeente Zutphen. 

De hulpdienst zal haar werkzaamheden op het gebied van de 

individuele hulpverlening in 2013 voortzetten en waar moge-

lijk actief inspelen op actuele kwesties.  

Hieronder een overzicht van de hulpvragen in 2012 

Werkzaamheden Hulpdienst SP 2012  
Hulp bij bezwaarschrift procedure    3x 

Hulp bij ontslag procedure      2x 

Advies bij herkeuringsprocedure     1x 

Begeleiding naar rechtbank      2x 
Aanvraag bijz. bijstand anders     7x 
Aanvraag Meedoen Regeling     7x 
Aanvraag huur en zorgtoeslag of wijzigingen   3x 
Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belasting  8x 
Aanvraag kwijtschelding Loco Census    2x 
Belastingaangifte       30x 
Aanvraag Digid       4x 
Andere belasting problemen     3x 
Ondersteuning herbeoordeling Soc. Dienst   4x 
Hulp bij problemen verantwoording PGB van WMO  2x 
Andere administratieve ondersteuning    21x 
Telefonisch advies       12x 
Telefonisch contact Soc. Dienst     8x 
Telefonisch contact Belastingdienst    6x  
WW aanvraag        1x 
Aanvraag WTCG       6x 
Hulp bij Pensioenaanvraag     9x 
Conflictbemiddeling gemeente Zutphen – zendamateur 1x 
 

Totaal              142x 
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 van de vervoerspas voor mensen die er niet regelmatig 

gebruik van maakten.

 

De hulpdienst ontvangt uit de (Zutphense) samenleving aller-

hande signalen over ongewenste ontwikkelingen waar men-

sen de dupe van dreigen te worden, soms  een uitvloeisel 

van de bezuinigingsdrang waar wij allemaal mee geconfron-

teerd worden. Ook wat dat betreft heeft in 2012 de hulp-

dienst een rol van betekenis gespeeld. De signalen dienen als  

input voor het werk dat de fractie verzet, denk daarbij bij-

voorbeeld aan de activiteiten rond Het Plein te Zutphen en 

Bezwaar maken helpt. 

 

30-11-2012  Van de SP-Hulpdienst. Vier dagen geleden hebben we 

een bericht op deze site geplaatst waarin we aangaven dat de kor-

tingspassen voor de regiotaxi van 1100 mensen door Het Plein plots-

klaps werden ingetrokken. Het ging om mensen uit de gemeente, die 

vanwege hun handicap geen gebruik kunnen maken van het openbaar 

vervoer. Het Plein had hierover op geen enkele manier overleg ge-

pleegd of advies ingewonnen. 

 

Op verzoek van één van de gedupeerden heeft de SP-Hulpdienst ge-

holpen met het opstellen van een bezwaarschrift tegen dit besluit. Het 

bezwaarschrift werd zeer vlot behandeld door Het Plein. Degene die 

bij SP hulpdienst had aangeklopt, kreeg van Het Plein als antwoord 

dat “het besluit niet op juiste gronden tot stand was gekomen”, en dat 

hij alsnog vóór 17 december een nieuwe kortingspas zou krijgen. 

 

Bezwaar maken helpt dus, maar je moet wel snel zijn. Tegen een be-

sluit (het ambtelijke woord hiervoor is "een beschikking") moet nl. 

binnen 7 weken bezwaar worden aangetekend. Neem gerust contact 

op met de SP hulpdienst als we je een handje kunnen helpen. 
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Toen in juli 2012 bleek dat er wegens de bezuinigen 
geen fondsen beschikbaar waren voor het plaatsen van 
verkiezingsborden voor de Tweede Kamerverkiezingen 
heeft de SP fractie het initiatief genomen om samen 
met vrijwilligers van andere partijen op een negental 
locaties door de hele stad heen 36 verkiezingsborden te 
plaatsen. Ná de verkiezingen zijn alle borden gezamen-
lijk weer opgehaald, schoongemaakt en opgeruimd. 
 

DE FRACTIE IN DE RAAD 
 
Ook dit jaar heeft de fractie alle zeilen bijgezet om in de 
raad erover te waken dat de effecten van de bezuinigin-
gen de armste en zwakste groepen in de samenleving 
niet onnodig of onevenredig treffen. Gezien onze min-
derheidspositie in de raad staat dit helaas veelal gelijk 
aan fietsten tegen de wind in.  
 
In de raad heeft de SP aangedrongen op de noodzaak 
van het oormerken van de gelden die via het gemeen-
tefonds binnenkomen voor de uitvoering van de Wet 
Maatschappelijke Ontwikkeling (WMO), ook daadwer-
kelijk door de gemeente voor WMO doeleinden worden 
gebruikt.  
 
Het college voorstel “Versoberen en gericht investeren” 
uit april 2011 heeft zich niet, zo als aanvankelijk was 
afgesproken, gericht op het afstoten van gemeentelijke 
kerntaken. Integendeel, het biedt een curieuze mix van 
bezuinigingsmaatregelen, en giga grote risicovolle in-
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vesteringen. De SP heeft actief oppositie gevoerd tegen 
dit beleid, en voortdurend aangedrongen op maatrege-
len om het verlies lijdend grondbedrijf exploitabel te 
maken, en de werkgelegenheid in de woningbouwsec-
tor te stimuleren.  
 
De SP maakt zich grote zorgen over de kwaliteit van het 
financieel beheer binnen de gemeente. Zowel de Re-
kenkamercommissie als de externe accountant van de 
gemeente hebben zich herhaaldelijk bezorgd uitgespro-
ken over het gebrek aan controle van het college over 
de financiële stromen binnen de gemeente. Debet aan 
dit gebrek aan interne controle en bestuurbaarheid lijkt 
het veel te hoog aantal “budgethouders” binnen het 
ambtelijk apparaat. In totaal heeft het ongeveer 150 
hoofden tellende ambtenarencorps méér dan 50 bud-
gethouders, die ondanks een al twee jaar durend trai-
ningsprogramma er nog steeds niet gezamenlijk in sla-
gen het college in staat te stellen de financiële regie 
naar behoren te voeren.  
 
De SP ijvert er daarom voor om te sturen op een sterke 
reductie van het aantal functionarissen met budgetbe-
heer in hun portefeuilles.  
 
Daarnaast heeft de fractie zich ook ingezet om proble-
men met het opsplitsen van de sociale werkplaats Delta 
voor het voetlicht te brengen.  
 
Ook het versterken van de vroeg signaleringsfunctie 
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JAARVERSLAG SP HULPDIENST 

De situatie van de SP hulpdienst verandert in 2012 ten 

positieve. Er zijn 5 min of meer actieve leden en halver-

wege het jaar treedt een nieuwe coördinator aan die 

zich langzaamaan aan het inwerken is. 

Een aantal leden van de hulpdienst heeft scholing ge-

volgd en zal de opgedane kennis inzetten bij haar werk-

zaamheden voor de hulpdienst. 

Toch zijn er ook zorgen, de inzet van de leden van de 

hulpdienst blijft vanzelfsprekend  beperkt tot de tijd die 

de leden er in kunnen steken en daar zit een zorgpunt. 

Door diverse omstandigheden komt het verlenen van 

hulp  vaak terecht op de schouders van  een à twee le-

den. Beter zou zijn om de expertise en inzet  met meer 

mensen te delen. De hulpdienst zal dan ook actief nieu-

we leden moeten werven om de vragen die mensen 

stellen adequaat te kunnen beantwoorden.  

Ondanks de beperkte mogelijkheden heeft de hulp-

dienst in 2012 toch tal van vragen opgepakt en ook en-

kele successen behaald. Zo is bijvoorbeeld met succes 

het heffen van een eigen bijdrage door Sutfene bij de 

deelnemers aan de dagopvang teruggedraaid. Ook is er 

met succes bezwaar aangetekend tegen het stopzetten 
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Het nieuwe kabinet, Rutte II, gaat door op dezelfde weg 

als Rutte I, ditmaal met wat links strooigoed. En één van 

de eerste dingen die ze doen, is flink het mes zetten in 

de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. De PvdA 

en de VVD voeren een schuldenstelsel en een reisdrem-

pel in. ROOD is daar fel op tegen, omdat zij vindt dat de 

scholieren van nu het recht hebben en het verdienen 

straks ook studenten te worden. ROOD gaat gelijk naar 

de middelbare scholen in Zutphen om daar acties op te 

zetten, die in 2013 zeker vervolgd zullen worden. 

 

Januari 2013 

 

ROOD gaat langs op middelbare scholen. De “Spreek je 

uit!” actie is een groot succes. De solidariteit en het ac-

tivisme onder de scholieren groeit. In januari 2013 zijn 

er 2 actiecomités opgezet om zo samen de strijd aan te 

gaan tegen het schuldenstelsel en de reisdrempel. We 

gaan hier nog veel van horen.  

 

Ellis Müller, 

ROOD vertegenwoordiger. 
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 van huurschuld en de schuldhulpverlening problema-
tiek door Het Plein heeft prominent op de agenda van 
de fractie gestaan.  
 
Aan het eind van 2012 zijn we begonnen met de voor-
bereidingen van een actie om de bezuinigingen op de 
thuiszorg aan de kaak te stellen. Het is de verwachting 
dat we in het nieuwe jaar hier druk mee bezig zullen 
zijn.  
 
De SP fractie blijft dit wisselend palet van problemen 
binnen en buiten de raad aan de kaak stellen. Daarbij 
blijven we ons inzetten voor de begrippen die als een 
rode draad door ons programma heen lopen: solidari-
teit, gelijkwaardigheid en menselijke waardigheid.  
 
Engbert Gründemann 
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Financieel jaaroverzicht  
 
Winst- en verliesrekening over 2012 
     
  Ontvangsten over 2012 
 Reguliere bijdrage landelijke partij 5.054,92 
 Donaties     1.798,00 
 Totaal      6.852,92 
  
Uitgaven over 2012 
 Acties en campagnes   5.134,26 
 Hulpdienst     2.296,10 
 Organisatie- en kantoorkosten  2.557,93 
  Porto      1.307,74 
  Vergaderruimte en consumpties 4.120,55 
 Reiskosten     1.250,08 
 Scholingskosten       474,75 
 Lening          450,00 
 Totaal             17.591,41 
 
 Winst en verlies over 2012 
 Vermogen 01-01-2012          15.425,33 
 Inkomsten              6.852,92 
 Uitgaven            - 17.591,41 
 Vermogen 31-12-2012            4.686,84 
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Juni 2012 

 

In juni wordt duidelijk dat het Graaf Ottobad in Zutphen 

dicht zou gaan. ROOD vond dat dé kans om Zutphen 

weer op de kaart te zetten, maar de bestuurders van de 

stad dachten daar anders over. Zutphen zou een recre-

atiebad kwijt raken, maar daar zou een saai vierkant 

bad voor in de plaats komen. ROOD voerde meerdere 

acties, maar dat mocht niet baten. De burgemeester en 

wethouders van Zutphen geven de miljoenen liever uit 

aan prestigeproject ‘het Broederenklooster’, waar de SP 

samen met de bevolking succesvol actie tegen voerde. 

 

Zomer 2012 

 

De zomer stond volledig in het teken van de Tweede 

Kamerverkiezingen. Er werd tomatenijs uitgedeeld, ge-

flyerd, deur-aan-deur gegaan en er gebeurt nog veel 

meer om zoveel mogelijk mensen op de SP te laten 

stemmen. Aan het begin van de campagne stond de SP 

er goed voor, maar tijdens de verkiezingen kiest links 

Nederland toch voor de PvdA, omdat zij hopen dat zij 

een links kabinet kunnen formeren. Maar de PvdA wan-

delt al gauw naar de VVD. Precies wat de kiezer niet wil-

de. Maar behoud van zetels in zo’n heftige verkiezings-

strijd, ook daar mag je trots op zijn. 
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rectie ging om te vragen om verbeteringen, behaalde 

ROOD succes en kwamen er meer kluisjes op het ROC. 

Toch blijven problemen bestaan: zoals de ramen die 

niet open kunnen, waardoor studenten hoofdpijn krij-

gen tijdens de les. 

 

Maart 2012 

 

De maand daarop pakt ROOD een oude actie weer op. 

In maart komt het actiecomité ‘STOP de huisjesmelker 

NU!’, opgericht voor en door huurders bij de Zutphense 

huisjesmelker Kloppers, opnieuw bijeen. De twee 

maanden daarop zouden in het teken komen te staan 

van nieuwe acties tegen de huisjesmelker en tegen de 

huurverhoging die er aan zat te komen. 

 

Mei 2012  

 

In mei 2012 vond het comité dat het tijd was dat de ge-

meente zich er mee ging bemoeien, door Kloppers on-

der controle van Bouw & Woningtoezicht te zetten. 

Daar was een meerderheid van de raad het niet mee 

eens, maar een ambtenaar werd wel aangesteld als be-

middelaar tussen de agressieve Kloppers en zijn huur-

der, zodat er voortaan beter contact was tussen die 

twee. 
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Balans op 31-12-2012 

Toelichting bij het financieel jaarverslag 
 
De afdeling heeft in 2012 hogere uitgaven dan inkom-
sten gehad.  
De inkomsten zijn door de jaren heen stabiel. 
De stijging van de uitgaven wordt veroorzaakt door de 
afgelopen verkiezingscampagne. Door de vele succes-
volle activiteiten van de marktploeg en ROOD zijn de 
kosten voor de afdeling opgelopen. 
De eenmalige hoge kosten voor de hulpdienst komen 
door het betalen van de proceskosten die voortkwa-
men uit een bewonersactie tegen de sloopplannen van 
WBW in 2011. 
De lening is verleend aan de fractie en is inmiddels (in 
2013) terugbetaald. 
De gemeenteraadsfractie beheert haar eigen gelden. 
Deze post is niet terug te vinden in dit jaarverslag. 

Activa   Passiva 

RABO reke-
ning-courant 

430,04   Algemene 
reserve 

4.686,84 

RABO rente-
rekening 

4.200,00       

Kas 56,80       
    

Totaal activa 4.686,84   Totaal 
passiva 

4.686,84 



 

16  

De financiële stukken zijn tijdens de algemene leden-
vergadering ter inzage aanwezig. 
 
Joost Kahmann, penningmeester. 
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JAARVERSLAG ROOD 
 
Het jaar 2012 stond in het teken van de Tweede Kamer-
verkiezingen en nieuw lokaal activisme. Oude acties 
werden succesvol afgerond, en nieuwe acties werden 
opgepakt. Hier een overzicht van het afgelopen jaar. 
 
Januari 2012 
 
Het jaar begon goed, toen op 17 januari 2012 duidelijk 
werd dat de skaters na twee jaar actie voeren eindelijk 
verlichting kregen. Met de skaters werd afgesproken 
dat zij zouden helpen met het plaatsen van de verlich-
ting. Zo gezegd, zo gedaan. Eind 2012, bijna een jaar la-
ter, waren de skaters massaal aan het graven voor ska-
tebaanverlichting. Dezelfde soort acties met skaters 
werden met succes opgepakt in Hengelo en Groningen. 
 
Februari 2012 
 
Februari vorig jaar. Door een enquête van ROOD onder 

studenten op het ROC Aventus in Zutphen, blijkt dat er 

een massaal gebrek is aan de meest normale voorzie-

ningen daar. Tijdens het afnemen van de enquête wer-

den SP jongeren al gauw op het matje geroepen door 

de directie, die het maar niets vond dat een politieke 

partij een kijkje kwam nemen op hun school. Maar na-

dat ROOD samen met ruim 20 studenten richting de di-


