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VAN DE VOORZITTER 
Beste leden van SP Zutphen, 

Het jaar 2014 was een buitengewoon heftig, maar ook succesvol jaar. Velen van jullie 

zullen nog weten hoe trots en verbaasd we waren, toen we in de avond van 19 maart 

2014 te horen kregen dat we 5 zetels hadden gewonnen. Na die gezellige, 

onvergetelijke avond en nacht volgden meer dan 100 dagen onderhandelen. Drie 

pogingen later en één politieke partij rijker troffen we onszelf aan als de grootste partij 

van Zutphen in een zéér brede coalitie, in de meest linkse hoek daarvan. Engbert 

Gründemann werd de eerste SP-wethouder in Zutphen. We hebben mooie successen 

binnengehaald: behoud van huishoudelijke zorg, stoppen van het 

Broederenkloosterproject en verlaging van de wethouderssalarissen. Maar het 

sprookje was van korte duur, want toen bleek dat onze wethouder een speelbal werd 

van het college en er een motie van wantrouwen tegen hem zou worden ingediend, 

zijn we uit de coalitie gestapt. Kortom; er valt heel wat terug te blikken. 

Met trots bied ik u daarom dit jaarverslag en jaarplan aan. 2014 was een ware 

rollercoaster voor onze afdeling. U leest er uitgebreid over in het jaarverslag. Met de 

beperkte hoeveelheid actieve leden hebben we veel voor elkaar gebokst. In 2015 

moeten we nóg meer voor elkaar boksen, als we onze ambitie om definitief de grootste 

partij in Zutphen te worden waar willen maken. Daarover leest u meer in het jaarplan. 

Dank aan alle mensen die hebben bijgedragen aan dit boekje. Ellen Verhoog voor het 

schrijven van het verslag over de fractie, Joost Kahmann voor het schrijven van het 

financieel jaarverslag, Lenne Giesen voor het verslag over de hulpdienst, Rinie 

Hindriks en Gerrit van Wijhe voor het schrijven van het verslag over werkgroep 

Lochem en Fred van Vliet voor het verslag van de markt. Ook een woord van dank aan 

de tientallen SP’ers die zich in het afgelopen jaar op één of andere wijze hebben 

ingezet voor de afdeling Zutphen. 

Ik hoop dat ik u allen kan begroeten op de Algemene Ledenvergadering van 27 mei 

2015. 

Nils Müller, 

Voorzitter 
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JAARVERSLAG BESTUUR 
Bestuurswissels en ledenvergaderingen 

Er zijn in 2014 veel bestuurswissels geweest. Daarom verdient dat de nodige 

aandacht. In het jaar 2014 zijn er vier Algemene Ledenvergaderingen geweest. Op 7 

januari vond een Algemene Ledenvergadering plaats ter voorbereiding op het XX SP 

Congres op 22 februari, die ging over het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst 

voor de Europese Parlementsverkiezingen van 22 mei 2014. Op 27 mei vond de 

jaarvergadering plaats en op 1 juli een Algemene Ledenvergadering over de vraag of 

de SP deel kon gaan nemen aan het college van Burgemeester en Wethouders. Op 9 

december kwam de Algemene Ledenvergadering bijeen om het te hebben over de 

collegebreuk die had plaatsgevonden. 

In de loop van het jaar zijn er op deze Algemene Ledenvergaderingen diverse 

bestuurswissels geweest. De samenstelling van het bestuur was januari 2014 als volgt: 

 Nils Müller, voorzitter 

 Hans Kosters, organisatiesecretaris 

 Joost Kahmann, penningmeester 

 Ellen Verhoog, SP Hulpdienst 

 Bernie Nijweide, algemeen bestuurslid 

 Johan Altena, algemeen bestuurslid 

 Nienke Visschers, algemeen bestuurslid 

 

 Gerrit van Wijhe, werkgroep Lochem (vanwege functie onderdeel van het 

bestuur) 

 Ellis Müller, ROOD vertegenwoordiger (vanwege functie onderdeel van het 

bestuur) 

 Engbert Gründemann, fractievertegenwoordiger/lijsttrekker (vanwege 

functie onderdeel van het bestuur) 

In januari verloor de SP een belangrijk actief kaderlid: Nienke Visschers gaf 

onverwachts aan om persoonlijke redenen te stoppen met al haar activiteiten binnen 

de SP. Zij was een belangrijke drager van de hele afdeling en de gevolgen in fractie, het 

bestuur en het campagneteam zijn te merken geweest. 

Op 27 mei 2014 vond de jaarvergadering plaats. Op deze vergadering werd het 

jaarverslag 2013 en het jaarplan 2014 met algemene stemmen aangenomen. De titel 

van het jaarplan 2014 was ‘koers houden’. Op deze Algemene Ledenvergadering 

namen we afscheid van een aantal bestuursleden. Ellen Verhoog vertrok uit het 
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bestuur omdat zij fractievoorzitter van de SP-fractie in de gemeenteraad zou worden 

als Engbert Gründemann wethouder werd. Engbert Gründemann zou vanzelfsprekend 

op het moment vertrekken dat hij geïnstalleerd zou worden als wethouder. Ellis 

Müller, die vanuit haar functie als ROOD contactpersoon bij het bestuur zat, vertrok 

ook naar onze raadsfractie omdat de Zutphense ROOD-groep volledig was 

doorgestroomd naar de afdeling en omdat Ellis in maart gekozen was tot raadslid. 

Johan Altena was wel verkiesbaar maar werd niet herkozen. Bernie Nijweide werd 

herkozen. Seino Dangremond werd in het bestuur gekozen en ook Inez Berentsen 

werd in het bestuur gekozen. Tot slot namen we op de Algemene Ledenvergadering 

ook afscheid van Hans Kosters, oprichter van de SP afdeling in Zutphen. Hij is meer 

dan 23 jaar actief geweest. Omdat hij zich zo’n lange tijd trouw en belangeloos heeft 

ingezet voor de afdeling, en omdat hij op unieke wijze heeft bijgedragen aan de groei, 

de versterking en het voortbestaan van de afdeling, heeft hij net als Johan Oonk de 

Zilveren Tomaat ontvangen. Helaas is Hans Kosters op 11 maart 2015 op 68-jarige 

leeftijd overleden. Met het verlies van Hans heeft onze afdeling een voorbeeld, maar 

vooral een goed mens verloren. De afdeling zal zich er voor inzetten om zijn zinvolle 

leven te gedenken en een voorbeeld aan hem te blijven nemen. 

In de zomer van 2014 kromp het bestuur van de afdeling flink ineen. In juni gaf Lilian 

Bruigom aan dat ze moest stoppen met haar werkzaamheden voor de SP omdat het 

werk voor de SP haar te veel werd en omdat ze zou vertrekken naar Utrecht. In 

diezelfde maand gaf Bernie Nijweide aan minder voor de partij te willen doen, omdat 

het toenemende werk voor werkgroep Lochem in combinatie met zijn nieuwe baan 

hem erg veel werd. In september verloor de afdeling nog een bestuurslid, omdat ook 

Inez te kennen gaf dat het bestuurslidmaatschap haar te zwaar bleek te zijn. Het 

vertrek van deze drie bestuursleden valt te verklaren uit het werk van de afdeling dat 

significant is toegenomen. Het was de ‘groeipijn’ van de afdeling: er was sprake van 

groei van de activiteiten van werkgroep Lochem, groei van ons aantal raadsleden en 

de activiteiten van die raadsleden. Daarnaast werd er meer aan strategisch denken en 

handelen van bestuursleden verwacht vanwege de deelname aan de coalitie, het 

leveren van een wethouder en de keuze van de afdeling om ondanks al deze 

veranderingen tóch een activistische partij van de straat te blijven. 

Door het vertrek van Hans Kosters en de groei van onze partij in de gemeenteraad 

bleef de vacature van organisatie-secretaris onvervuld. De Algemene 

Ledenvergadering van 27 mei besloot dat voorzitter Nils Müller tijdelijk de taken van 

de organisatiesecretaris over zou nemen tot er een geschikte vervanger gevonden was, 

en dat deze vervanger op de eerst volgende Algemene Ledenvergadering in functie 

gekozen zou worden. In oktober werd Seino Dangremond door het bestuur als 

organisatiesecretaris gekozen. Door het vertrek van Lilian Bruigom, Inez Berentsen, 

Hans Kosters, het verminderen van de activiteiten van Bernie Nijweide en vanwege de 

doorstroom van Seino van algemeen bestuurslid naar organisatiesecretaris had het 
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bestuur in oktober nog maar één gekozen algemeen bestuurslid, en dat was de 

penningmeester. Daarop heeft het bestuur besloten actief op zoek te gaan naar nieuwe 

bestuursleden. Op die wijze is Herman Torgensen, voormalig SP-raadslid, bij het 

bestuur betrokken en werd ook Engbert Gründemann, die inmiddels zijn ontslag als 

wethouder had ingediend, opnieuw bij het bestuur gevraagd. Op 9 december 

bekrachtigde de Algemene Ledenvergadering dit door Seino Dangremond als 

organisatiesecretaris in functie te kiezen en door Herman Torgensen en Engbert 

Gründemann als algemene bestuursleden te kiezen.  

Eind 2014 was de samenstelling van het bestuur als volgt: 

 Nils Müller, voorzitter (gekozen op 29 november 2013) 

 Seino Dangremond, organisatiesecretaris (gekozen op 9 december 2014) 

 Joost Kahmann, penningmeester (gekozen op 9 april 2013) 

 Herman Torgensen, algemeen bestuurslid (gekozen op 9 december 2014) 

 Engbert Gründemann, algemeen bestuurslid (gekozen op 9 december 2014) 

 Bernie Nijweide, algemeen bestuurslid (gekozen op 27 mei 2014) 

 

 Ellen Verhoog, fractievoorzitter (vanuit functie onderdeel van het bestuur) 

 Gerrit van Wijhe, coördinator werkgroep Lochem (vanuit functie onderdeel 

van het bestuur) 

 Fred van Vliet, marktcoördinator (vanwege functie onderdeel van het 

bestuur) 

Scholing 

In januari van 2014 hebben Mathijs ten Broeke en Ellis Müller een mediatraining 

georganiseerd voor de eerste vier kandidaten op de kandidatenlijst voor de 

verkiezingen. Verder heeft ons lid Ed Belt scholing gegeven aan onze fractie, ten bate 

van teambuilding en samenwerking. In het jaarplan voor 2014 werd besloten dat er 

een nieuwe Groep van 10 zou komen. In september zijn de voorbereidingen gestart. Er 

konden slechts 9 geschikte deelnemers gevonden worden, maar het bestuur heeft 

besloten het scholingstraject toch van start te laten gaan omdat de steeds verder 

groeiende afdeling veel nieuw kader nodig heeft. Zeven van de negen genodigden 

gingen in op de uitnodiging, en in januari 2015 is het scholingstraject van start gegaan.  

Leden 

In januari 2014 had de SP 328 leden. In december 2014 waren dat er 322. We zijn in 

de loop van het jaar dus per saldo zes leden verloren. Redenen die opzeggers aangeven 

voor hun besluit: 
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 Politieke reden 3x 

 Niet genoeg aandacht voor milieuproblematiek 1x 

 Israël Palestina 1x 

 Onbekend 1x 

 Financiële reden 3x 

 Overlijden 2x 

 Collegebreuk 1x 

In de loop van het jaar zijn diverse nieuwe leden in Zutphen bezocht door leden van 

het afdelingsbestuur en in de gemeente Lochem door leden van werkgroep Lochem. 

Niet iedereen heeft een bezoek kunnen krijgen. Vanwege de drukte rond de 

verkiezingen, de onderhandelingen en de collegebreuk is het bezoeken van nieuwe 

leden helaas niet in alle gevallen gelukt. In dat geval is het nieuwe ledenmateriaal per 

post bezorgd. Van één nieuw lid bestond het adres niet meer.  

Om uitvoering te geven aan het jaarplan 2014 om actief te gaan werken aan de groei 

van ons ledenaantal, om weer terug te komen op het niveau van 2007 (van 328 naar 

350 leden) is het bestuur een ledenwerfcampagne begonnen. Samen met de kerngroep 

zijn we verschillende buurten ingetrokken met ledenwerfformulieren. Dit heeft 0 

leden opgeleverd en de ervaring van de kerngroepleden die meegingen was dat 

mensen niet zaten te wachten op zo’n campagne. Het ledental stond eind 2014 op 322. 

Daaruit kunnen we concluderen dat het ons niet gelukt is om uitvoering te geven aan 

het plan om ons ledenaantal te laten groeien naar 350 leden en verdient ledenaanwas 

ook in 2015 en de daaropvolgende jaren onze aandacht. 

Campagnes en verkiezingen 

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart hebben we, vanwege 

het plotselinge vertrek van diverse kaderleden, een minder stevige campagne kunnen 

voeren dan we gepland hadden. Zo hebben we in deze campagne maar 3 keer gebuurt 

en hebben we maar één ludieke prikactie gedaan waarmee we onze 4 speerpunten wel 

op de voorpagina van de lokale huis-aan-huis krant kregen. Toch waren de 

gemeenteraadsverkiezingen een groot succes. De SP is met 16,3% (3409 stemmen) de 

tweede partij van Zutphen en de grootste winnaar van de verkiezingen geworden. De 

conclusie die het bestuur in een evaluatie met de kerngroep en het campagneteam 

hieruit getrokken heeft is dat het jarenlange opbouwen van vertrouwen door acties te 

voeren mét de Zutphense bevolking zijn vruchten afwerpt. Ook aan de campagne voor 

de Europese Parlementsverkiezingen heeft de afdeling relatief weinig aandacht 

besteed, wederom in verband met het gebrek aan organisatorisch vermogen dat nog 

verder was afgeslankt door de toename van het aantal raadsleden en kaderleden die 

bezig waren met de onderhandelingen. Wel zijn er campagnekranten verspreid door 

de folderaars en is er een ludieke actie gevoerd: marktbezoekers konden de stoelpoten 
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onder de Europese Commissie wegzagen. Ook bij deze verkiezingen is de SP met 

13,4% de tweede partij van Zutphen. Dat bevestigt wederom dat jarenlang structureel 

acties voeren mét de bevolking vruchtbaarder is dan een dure verkiezingscampagne. 
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JAARVERSLAG KERNGROEP 
In 2014 is de kerngroep acht van de geplande negen keer bij elkaar gekomen. De 

kerngroepbijeenkomst van maart is niet doorgegaan omdat dit samenviel met de 

beëdiging van onze nieuwe raadsleden. De zaal stond vol met juichende SP’ers voor 

onze vijf nieuwe raadsleden. Normaal worden deze kerngroepbijeenkomsten 

voorgezeten door afdelingsvoorzitter Nils Müller, maar in verband met zijn studie 

heeft Ellis Müller de kerngroepbijeenkomsten van oktober en november 

overgenomen. In 2014 heeft de kerngroep zich regelmatig laten zien. 

Op 25 januari heeft de SP-kerngroep een nieuwjaarskaart verspreid waar mensen hun 

persoonlijke boodschap aan de wethouder op konden zetten. Meer dan honderd 

ansichtkaarten zijn diezelfde dag nog naar toenmalig verantwoordelijk wethouder 

Hans la Rose gestuurd. Een paar weken later, op 14 februari 2014, heeft kerngroeplid 

Ellis Müller onder de naam van ROOD diezelfde wethouder grote flaporen aangeboden, 

met de boodschap dat hij naar de bevolking moet luisteren en dat de bevolking zich op 

19 maart (verkiezingsdag) kan laten horen. Na lange onderhandelingen is het de SP 

gelukt het Broederenkloosterproject te stoppen. 

In maart behaalden de bewoners van de Van Houtenstraat in het Waterkwartier, die 

door de SP zijn gesteund in hun strijd voor een speeltuintje, hun overwinning: de 

gewenste speeltuin kwam er. In deze maand werd ongeveer de helft van de kerngroep 

ook raadslid, waardoor zij minder tijd en energie beschikbaar hadden voor de 

activiteiten van de kerngroep. Toch bleven zij wel actief meegaan met het buurten, 

omdat in het jaarplan voor 2014 besloten was dat de raadsleden het geluid van de 

straat naar de raad zouden blijven brengen. 

In april stond de kerngroep op de Maatschappelijke Markt om actie te voeren voor de 

zorg in Zutphen. Er werden handtekeningen opgehaald tegen de sluiting van 800 van 

de 1300 verzorgingshuizen.  

In september is de kerngroep samen met mensen uit de thuiszorg een petitie gestart 

voor het behoud van de huishoudelijke zorg in Zutphen. Behoud hiervan was wel 

afgesproken in het coalitieakkoord, maar stond niet zo in de uitvoeringsnota. De SP en 

de thuiszorgers haalden 1894 handtekeningen op en de huishoudelijke zorg blijft in 

Zutphen behouden. 

Verder is er in de loop van het jaar weer veel gebuurt. Enkele straatnamen: de 

Sonnebergstraat, Van Essenstraat, Hellenraetplein, van Löben Selsstraat, 

Slindewaterstraat, Halvemaanstraat en de David Evekinkstraat. 
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Strijd en gezelligheid gaan hand in hand. Op initiatief van een aantal kerngroepleden is 

er daarom een feestje georganiseerd voor alle kerngroepers, thuis bij Fred en Roos van 

Vliet. Met een drankje en een gitaar erbij werd het een gezellige avond, waar zelfs 

socialistische strijdliederen gezongen werden onder gitaarbegeleiding van Mathijs ten 

Broeke. 

Markt 

Tien keer is de SP op de laatste zaterdag van de maand op de markt te zien geweest, 

om daar mensen te woord te staan of acties te voeren. Ook voorafgaand aan de 

verkiezingscampagnes om mensen op te roepen SP te stemmen en achteraf om SP 

stemmers te bedanken stond het SP team op de markt. 

Het valt op dat op de markt meestal dezelfde mensen aanwezig zijn. In 2014 is 

besloten dat er elke marktdag tenminste één raadslid en één bestuurslid aanwezig 

dient te zijn bij de markt, maar dit gaat nog niet altijd goed. Om een goede markt te 

kunnen draaien is het zeker een must dat er altijd minimaal een raadslid en een 

bestuurslid aanwezig is.  
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JAARVERSLAG FRACTIE 
Het jaar 2014 was een jaar van gemeenteraadsverkiezingen. Het werden de meest 

succesvolle verkiezingen in de geschiedenis van de SP in Zutphen. Tot 19 maart 2014 

heeft de toenmalige fractie en haar ondersteuning samen met de kandidaten op de 

lijst zich ingezet voor de campagne. Herman Torgensen, Hans Kosters en Engbert 

Gründemann deden dit naast hun raadswerk. De laatste maanden van de ‘oude raad’ 

voor de verkiezingen heeft de SP van zich laten horen als fel tegenstander van het 

Broederenkloosterproject, helaas wisten de toenmalige coalitiepartijen op het 

laatste moment hun zin door te drijven en een meerderheid stemde voor. 

Kiezers hebben laten weten dat ze de inzet van de SP waarderen: vijf zetels in de 

raad, inmiddels de grootse partij van Zutphen. Dit betekent werk aan de winkel. 

Eerst gebeurde dit onder leiding van Engbert Gründemann die als oudgediende het 

fractievoorzitterschap op zich heeft genomen, daarbij gesteund door Ellen Verhoog, 

Mathijs ten Broeke, Fred van Vliet en Ellis Müller en als forumleden Lenne Giesen en 

Paul Hofman. Laatstgenoemde heeft in verband met verhuizing zijn taak neergelegd 

en is vervangen door Ellen Keus-Jager. Fienke van Veen en Nienke Visschers hebben 

in verband met hun privéomstandigheden afgezien van een zetel als raadslid. Ook de 

overige kandidaten hebben vanwege uiteenlopende redenen geen zitting in de 

fractie genomen. Door de enorme winst telt de SP mee. Uiteindelijk heeft dit 

geresulteerd in deelname aan het college waardoor Engbert de fractie verliet om als 

wethouder aan de slag te gaan en Ellen Keus-Jager is toegevoegd als raadslid. Vanaf 

dat moment neemt Ellen Verhoog de taak van fractievoorzitter op zich. 

Actief, gericht op de inhoud en kritisch volgen wat het College uitvoert; dat is en blijft 

de insteek van de SP-fractie. Enkele van de belangrijke onderwerpen die aan bod 

komen zijn het Broederenkloosterproject, decentralisatie van het sociale domein en 

het Asielzoekerscentrum. Het Broederenkloosterproject blijkt een heet hangijzer. 

Tijdens de coalitieonderhandelingen is het in maart genomen besluit teruggedraaid. 

Dat was een groot succes voor de SP en de uitkomst daarvan is dat er nu een 

prachtig alternatief plan ligt. Ook als het gaat om het verlagen van de 

wethouderssalarissen heeft de SP een belangrijk succes geboekt: wethouders 

werken voor het eerst voor minder salaris, door middel van een verlaging van het 

aantal fte per wethouder. Bij de decentralisatie van het sociale domein heeft de SP 

ook een succes geboekt. De huishoudelijke zorg voor Zutphen is door acties van de 

SP en het indienen van een amendement behouden gebleven. Het standpunt van de 

SP over het AZC is dat hierbij steeds het actief betrekken van omwonenden voorop 

moet staan; bij het proces van besluitvorming, maar vooral bij de realisatie. Helaas 

was de besluitvorming en de communicatie hierover de aanleiding voor de 

coalitiepartijen om SP-wethouder Gründemann uit het college te zetten, door middel 
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van een motie van wantrouwen. De SP heeft het zover niet laten komen. Wethouder 

Gründemann heeft zijn ontslag aangeboden en de SP heeft het vertrouwen in de 

coalitiepartners opgezegd. 

De fractie heeft haar werk voortgezet als oppositiepartij, waarbij zij constructief alle 

voorstellen op inhoud beoordeelde en langs de SP-meetlat van menselijke 

waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit legde. Naast het beoordelen van 

voorstellen heeft de fractie ook actief onderwerpen geagendeerd en vragen gesteld. 

Schriftelijke vragen zijn ingediend over:  

 Het gebruik van de Wet Voorkeursrecht Gemeente bij de aankoop van 

grond voor de bouw van fietstunnel ‘Kostverloren’, de gemeente heeft hier 

namelijk meer voor betaald dan nodig geweest zou zijn.  

 De riolering in de Tjerk Hiddesstraat naar aanleiding van geluiden die de 

SP-fractie in die buurt heeft opgevangen. 

 Het vastleggen in de lokale wetgeving hoe vaak de Barbaros-moskee haar 

oproep tot het gebed (Azan) versterkt mag laten klinken, naar aanleiding 

van een conflict hierover tussen moskee, omwonenden en gemeente.  

 

Ook zijn er moties ingediend, soms met andere partijen, soms alleen als SP. De 

volgende moties heeft de SP in 2014 ingediend: 

 ‘Betere blik op ’s Gravenhof’ (motie) aangehouden 

 Aanvalsplan laaggeletterdheid de wereld uit in Zutphen (motie) 

aangenomen 

 Behoud Huishoudelijke Zorg in Zutphen (amendement) aangenomen 

 Bestemming huize Borro (motie) ingetrokken 

 Borgen politieke verantwoording bij regionalisering en aanbesteden 

(motie) aangenomen 

 Cultureel ondernemerschap museumcluster (motie) aangenomen 

 Kwijtschelding gemeentelijke belasting voor ondernemers (motie) 

aangenomen 

 Opnemen van een risicoclausule in alle contracten omtrent het 

Broederenkloosterproject (motie) verworpen 

 Taalschakelklas moet blijven (motie) aangenomen 

De fractie volgt scholingen, zowel scholingen georganiseerd vanuit de landelijke SP 

als vanuit de lokale afdeling. Er is een tweewekelijkse fractievergadering. Het werk 

in de raad kan de fractie alleen goed uitvoeren als zij verbonden blijft met de 

inwoners van Zutphen. Alle fractieleden buurten in de buurt, staan op de markt, 

nemen actief deel aan de kerngroep en helpen mee met de campagne. Ze zetten zich 

op alle fronten in voor een samenleving waarin menselijke waardigheid, 

gelijkwaardigheid en solidariteit leidend zijn.  
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JAARVERSLAG HULPDIENST 
Het jaar 2014 is voor de Hulpdienst anders verlopen dan verwacht. Hulpdienst-

coördinator Lilian Bruigom kon haar werkzaamheden in verband met een verhuizing 

niet verder oppakken en heeft afscheid genomen van de Hulpdienst. Zo ook Jan van der 

Miessen. Er is gezocht naar een vervanger, maar deze is niet gevonden.  

Op de Algemene Ledenvergadering van 27 mei werd de opmerking gemaakt dat de 

mobiele telefoon van de hulpdienst niet altijd optimaal bereikbaar is. Naar aanleiding 

daarvan en naar aanleiding van het vertrek van Lilian Bruigom is een aantal actieve 

leden en bestuursleden in september bij elkaar gaan zitten om de hulpdienst te 

verbeteren. Ook hier bleek de SP-afdeling door haar groei een gebrek aan 

organisatorische kracht te hebben. Om dat probleem op te vangen is de Hulpdienst sinds 

september 2014 als volgt georganiseerd: alle hulpvragen komen binnen bij Lenne 

Giesen. Zij stuurt Lochemse hulpvragen door naar Rinie Hindriks, Zutphense vragen 

behandelt ze zelf of stuurt ze door naar Ellen Verhoog, Joost Kahmann, Engbert 

Gründemann of Seino Dangremond. 

Voornamelijk de situatie rond de huishoudelijke zorg in Lochem, die vanaf 2015 is 

afgeschaft, heeft tot vragen geleid. De Hulpdienstmedewerkers uit Lochem, Rinie 

Hindriks en Bernie Nijweide, hebben dit opgepakt en ervaringen zijn in 2015 in een 

zwartboek gepresenteerd.  

De SP-leden die in 2014 zich actief hebben ingezet voor de Hulpdienst zijn: 

 Lenne Giessen 

 Engbert Gründemann (tot zijn installatie als wethouder) 

 Rinie Hindriks (Lochem) 

 Joost Kahmann 

 Bernie Nijweide (Lochem) 

 Ellen Verhoog 

 

De Hulpdienst zal haar werkzaamheden op het gebied van de individuele hulpverlening 

in 2015 voortzetten en waar mogelijk actief inspelen op actuele kwesties. Op de 

volgende pagina vindt u een overzicht van de hulpvragen uit 2014 
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Overzicht van de hulpvragen in 2014 

 

Overige administratieve ondersteuning 40x 

Telefoontjes over de Huishoudelijke Zorg Lochem 32x 

Belastingaangifte 22x 

Andere belasting problemen 15x 

Overige telefoontjes via de Hulpdienst telefoon 12x 

Telefonisch advise 12x 

Telefonisch contact Belastingdienst 12x 

Telefonisch contact Sociale Dienst 10x 

Aanvraag DigiD 9x 

Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belasting 5x 

Ondersteuning herbeoordeling Sociale Dienst 4x 

Begeleiding schulddienstverlening 4x 

Hulp bij problemen verantwoording PGB van WMO 2x 

Aanvraag huur en zorgtoeslag of wijzigingen 2x 

Aanvraag kwijtschelding Loco Census 1x 

  

Totaal 182x 
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JAARVERSLAG WERKGROEP 

LOCHEM 
Werkgroep Lochem heeft in 2014 zich veel in de buurten laten zien. Eerst in Tuindorp 

Lochem, dat meerdere keren bezocht is in verband met signalen uit de buurt over extra 

stofoverlast van de veevoederfabrieken For Farmers/Hendrix.  Dit bleek echter maar in 

een enkel geval tot overlast te leiden: te weinig om er actie op te voeren. Wel valt een 

groot deel van de Lochemse bevolking over het dure gemeentehuis. Daarna is er in de 

kern Laren gebuurt en een ledenwerfactie gehouden. Al met al heeft dit zowel in 

Tuindorp als in Laren een aantal nieuwe leden opgeleverd, die bezocht zijn om hen te 

informeren en te vragen of ze ook actief willen worden en de werkgroep helpen 

versterken. Daarmee is de werkgroep niet echt van samenstelling gewijzigd, maar zijn er 

wel mensen bijgekomen die zich projectmatig in willen zetten. 

In de zomer is afscheid genomen van Bernie Nijweide als voorzitter, gelukkig bleef hij 

wel als lid van de werkgroep, maar het voorzitterschap kon hij vanwege 

gezondheidsredenen niet meer doen. Gerrit van Wijhe heeft dit van hem overgenomen. 

Dit jaar stond in het teken van bezuinigingen op de gezondheidszorg en op 

voorzieningen voor ouderen en kwetsbaren in de samenleving. Besloten werd hier 

achteraan te gaan en te doen wat mogelijk is. In september werd gebruik gemaakt van 

het spreekrecht bij de ronde tafel-gesprekken, hier werd het SP-standpunt onder de 

aandacht van de gemeenteraad gebracht. Daaropvolgend organiseerde de werkgroep 

een demonstratie bij de gemeenteraadsvergadering waarin de thuiszorg HV1 is 

wegbezuinigd, waar de opkomst zo hoog was dat de raadszaal te klein bleek en 

sommigen de vergadering in de lobby moesten volgen. Ook de vergadering van de WMO-

raad is druk bezocht, maar dit was een te technisch verhaal. Wel blijkt uit de 

belangstelling dat dit onderwerp grote delen van de bevolking raakt en verdere acties 

werden bedacht. Er is contact gezocht met de pers en een open brief aan gemeente 

geschreven. 

De werkgroep is naar een voorlichtingsavond in Montferland geweest en heeft een flyer 

geschreven om mensen voor te lichten en hen hulp aan te bieden bij het schrijven van 

een aanmeldingsbrief aan de gemeente. Hierop kwamen veel vragen binnen en omdat de 

gemeente onzorgvuldig met de mensen omgaat, zijn via een brief aan het college van 

b&w vragen gesteld. Hierop is geen antwoord gekomen. 

Wel heeft de werkgroep zelf een voorlichtingsavond georganiseerd in samenwerking 

met vakbond AbvaKabo. Dit was een succes: er waren tussen de 80 en 100 bezoekers.  
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Er waren voor deze avond twee sprekers. De Aaltense jurist en tevens SP-lid Kevin 

Wevers en Wim van der Hoorn van de vakbond. Wevers had zich in de Lochemse 

regelgeving omtrent hv1 verdiept om de mensen goed voor te lichten en van der Hoorn 

was er om de thuiszorgmedewerkers voor te lichten over hun situatie. Ook meldde van 

der Hoorn dat er een nieuwe handtekeningenactie aan zou komen om een referendum af 

te dwingen over de afbraak in de zorg. 

De werkgroep heeft de handtekeningenactie “Red de Zorg” ondersteund door 

handtekeningen te verzamelen op de kermis in Laren en op de markt in Lochem. Hierbij 

zijn ruim 400 handtekeningen opgehaald. 

Werkgroep Lochem wordt ondersteund door afdeling Zutphen. Seino Dangremond, Ellis 

Müller en Nils Müller zijn regelmatig bij de bijeenkomsten en bij het buurten aanwezig 

geweest. De werkgroep is in 2014 zelfstandiger geworden. Niet bij elke bijeenkomst is 

nog ondersteuning van Zutphen aanwezig. Ook is vanuit Lochem de petitie voor het 

behoud van de huishoudelijke zorg in Zutphen van harte ondersteund.  

Nu beraden de leden van de werkgroep zich op vervolgacties voor wat betreft het 

afschaffen van de thuiszorg hv1 in Lochem. De inzet is in ieder geval dat indicaties door 

een onafhankelijke partij gedaan worden in plaats van zogenaamde 

keukentafelgesprekken die door de gemeente gevoerd worden. Verder blijft het streven 

behoud van de thuiszorg hv1. In 2014 is begonnen met de samenstelling van een 

zwartboek over de zorg in Lochem. 

Eens per maand wordt er vergaderd door de werkgroep. Daarnaast bezoekt Gerrit de 

regio-overleggen en heeft hij de provinciale vergadering waarin kieslijst voor de 

Provinciale Statenverkiezingen is vastgesteld bezocht. Vijf leden hebben de workshop 

‘Op naar de 200 afdelingen’ bezocht in Utrecht en verder is het netwerk uitgebreid met 

samenwerking Thuiszorg Achterhoek. Er is een kennismakingsgesprek gevoerd met het 

bestuur van de PvdA, maar daar is weinig concreets uitgekomen. 

Naast de acties m.b.t. de thuiszorg heeft de werkgroep gekeken wat er aan de leegstand 

in Lochemse binnenstad gedaan kan worden. Maar dit is lastig omdat het om 

particuliere winkelpanden gaat die niet als woonruimte geschikt zijn. Het oude 

gemeentehuis, Markt 3, zou zeer geschikt zijn als sociaal-cultureel centrum, want de 

voormalige plek hiervoor in Lochem is afgebroken en er is niets voor in de plaats 

gekomen. Nu zit Kunstcollectief in het oude gemeentehuis en er is een burgerinitiatief 

om dit te verwezenlijken.  

Er liggen inmiddels duidelijke afspraken met de Hulpdienst. Lenne Giesen is 

hulpdienstcoördinator en vragen over/voor Lochem worden aan Rinie Hindriks 

doorgespeeld.  
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 
WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2014 

      INKOMSTEN 

 Reguliere bijdrage landelijke partij 4.934,59 

 Verkoop 0,00 

 Donaties 114,00 

 Rente 53,62 

 Overig 165,53 

 Totaal 5.267,74 

 

     UITGAVEN 

 Acties 445,66 

 Verkiezingen '14 2.503,97 

 Hulpdienst 83,29 

 Fractie 187,63 

 Scholingskosten 203,44 

 ROOD 0,00 

 Organisatie- en kantoorkosten 2.788,26 

    Porto 1.036,40 

    Vergaderruimte en consumpties 2.120,60 

 Reiskosten 719,51 

 Totaal 10.088,76 
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     Winst en verlies over 2014 

 Totaal inkomsten 5.267,74 

 Totaal uitgaven  - 10.088,76 

 Saldo over 2013 76,76 
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Toelichting bij het financieel jaarverslag 

We hebben financieel flink geïnvesteerd in de opbouw van de afdeling naar 

aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. Met zeer goed 

resultaat: met een mooie ploeg actieve mensen gaan we voor 100% sociaal! 

 INKOMSTEN 

Onze inkomsten zijn, net als vorig jaar, stabiel. In deze raadsperiode vindt 

geen afdracht van commissievergoedingen aan de afdeling plaats. 

 

 UITGAVEN 

Er zijn veel kosten gemaakt voor acties, de markt, scholing, vergaderzaaltjes, 

drukwerk en verzendkosten. Zowel voor als na de verkiezingen. Ook 

werkgroep Lochem zit niet stil, buurt in de buurt en voert succesvol acties 

voor betere zorg. 

De afdeling is nu ook verantwoordelijk voor de financiën van de fractie. De 

fractie legt verantwoording af aan de gemeente. Kosten die dan niet bij de 

gemeente te declareren zijn, zijn voor rekening van betrokken fractielid of 

voor de afdeling. Dit jaar hebben we de fractie geld geleend om de tekorten 

tijdelijk aan te vullen. 

  

 WINST- EN VERLIESREKENING 

Ons beschikbaar saldo is slechts € 76,76.  

 

 BALANS OP 31-12-2014 

Het saldo staat op € 165,80. Dat is het beschikbaar saldo plus de uitstaande 

vordering. 

Het afdelingsbestuur heeft besloten om geld te reserveren voor de 

verkiezingen in 2018. Daar is het nog niet van gekomen. 

 

Financieel staat de afdeling er niet heel ruim voor met € 76,76. Bestuursleden 

leenden de afdeling geld om aan onze betalingen te kunnen voldoen.  

We hebben de afgelopen jaren al onze reserves opgemaakt door veel acties te 

voeren (oprichting diverse actiecomités, acties van ROOD, verspreiding 2 

zwartboeken) en ook onze campagne heeft veel geld gekost 

(verkiezingsprogramma, acties, aankleding, fatsoenlijke foto’s). Daarbij geven we 

structureel meer geld uit aan vergaderingen van bestuur, een kerngroep en 

scholingstrajecten. Ze zijn een gevolg van de groei van onze afdeling.  
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Om financieel gezond te worden heeft het bestuur besloten dat we vanaf januari  

· geen zaaltjes meer huren voor kerngroep, bestuur en scholingen 

· uitnodigingen voor ALV's voortaan versturen met de Tribune en niet meer per 

post  

· geen verjaardagskaartjes meer rond sturen.  

We gaan daar dus geld mee besparen. We overwegen nog wat we doen met 

de verspreiding van de Tomatenkrant (lokaal inlegvel Tribune). Dit kost ook veel 

tijd, energie en geld. 

 

De financiële stukken zijn voor leden ter inzage beschikbaar. 

 

Joost Kahmann, penningmeester SP afdeling Zutphen. 
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JAARPLAN 2015: DE STRAAT OP! 
Het jaar 2014 was een succesvol jaar. Vooral dankzij het goede voorbereidende werk in 

2012 en 2013 hebben we succes na succes kunnen boeken: we hebben 

Broederenkloosterproject gestopt, de huishoudelijke zorg behouden, 

wethouderssalarissen verlaagt en nog veel meer kleine succesjes behaald. Bij de 

gemeenteraadsverkiezingen van maart en de Europese Parlementsverkiezingen van mei 

zijn we dan ook niet voor niets de tweede partij van de gemeente geworden. Die 

verkiezingsuitslagen zijn een betrouwbare peiling voor onze populariteit onder de 

bevolking. De groei van de populariteit van de SP in Zutphen is het gevolg van de 

langlopende, planmatig georganiseerde acties in 2012 en 2013 waarbij de SP voor de 

bevolking een belangrijk middel was tot verandering van hun directe omgeving.  

Voor 2015 is het onze ambitie door te groeien en de grootste partij in Zutphen te worden 

én te blijven. Om dat te bereiken zullen we het voeren van langlopende, planmatig 

georganiseerde acties waarbij de SP het middel is tot verandering weer op moeten 

pakken. Door de veranderde omstandigheden is dat een moeilijke opgave. We hebben 

altijd al te maken met een beperkte hoeveelheid actieve leden, met een beperkte 

hoeveelheid tijd en energie. Door de groei van de partij in de gemeenteraad, is een groot 

deel van die tijd en energie in het parlementaire werk gaan zitten, terwijl het totaal van 

onze actieve leden gelijk is gebleven of zelfs is gekrompen. Daardoor is het zwaartepunt 

van onze afdeling van de straat naar de raad verschoven. Als we de grootste partij van 

Zutphen willen worden en blijven, dan moeten we ons aan de succesformule houden. Dat 

betekent dat het zwaartepunt van ons werk weer veel meer op de straat moet komen te 

liggen, zoals in 2012 en 2013 het geval was. De sleutel tot succes ligt niet alleen bij de 

huidige actieve leden, maar vooral bij nieuwe actieve leden die de afdeling in 2015 moet 

gaan werven. Dat gaan we doen door middel van het onderstaande plan: 

1. Op planmatige wijze de bevolking organiseren 

SP-raadsleden gaan in 2015 ten minste één langlopende, planmatig georganiseerde actie 

opzetten waarbij de SP dient als voertuig tot verandering, bijvoorbeeld samen met 

werkenden, werklozen, huurders, kopers, woningzoekenden, leerlingen, leraren en ander 

onderwijspersoneel, thuiszorgers, verpleegkundigen, mantelzorgers en alle andere 

zorgverleners.  

2. Groei van actieve leden in het bestuur en kerngroep 

Zoals gezegd ligt de sleutel tot succes niet alleen bij de huidige actieve leden, maar vooral 

bij nieuwe actieve leden. Om die te werven zal het afdelingsbestuur in 2015 een beroep 

gaan doen op de huidige leden. Het afdelingsbestuur dient uitgebreid te worden zodat ook 
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het afdelingsbestuur zich kan gaan concentreren op het organiseren van de bevolking. 

Hetzelfde geldt voor de kerngroep. De mate van succes ligt bij de hele vereniging: actieve 

leden en niet-actieve leden. 

3. Praktische scholing over langlopende actie 

Het SP-afdelingsbestuur zal naast de al lopende Groep van 10-scholing een aantal 

scholingen organiseren waarin de vraag centraal staat hoe langlopende, planmatig 

georganiseerde acties opgezet moeten worden. Deze scholingen zullen georganiseerd 

worden voor afdelingsbestuur, fractie en kerngroep. 

4. Buurten in de buurt 

We gaan door met het buurten in de buurt, ongeveer met de frequentie waarin we dat tot 

nu toe hebben gedaan. Dat is ongeveer één keer per maand. We proberen vaker 

voorafgaand aan en achteraf het buurten bij iemand koffie te drinken, zodat we dat wat we 

gehoord hebben beter oppikken. 

5. Werkgroep Lochem op weg naar een afdeling in oprichting 

Als we Nederland menselijker en socialer willen maken, dan moeten we niet alleen actief 

zijn in Zutphen maar ook helpen met het opstarten van nieuwe afdelingen. Daarom blijven 

we onze ondersteuning aan werkgroep Lochem voortzetten. We streven er naar om 

werkgroep Lochem in 2015 ‘afdeling in oprichting’ te laten worden. De toename in 

zelfstandigheid van de werkgroep en de toename van hun activiteiten in 2014 wijzen er 

op dat die stap steeds dichter bij komt, maar we doen niets te snel en we doen niets dat 

onnodig is. 

6. Financiën op orde 

Om al het bovenstaande te kunnen doen, is het noodzakelijk dat de afdeling weer 

financieel gezond wordt in 2015. Om te voorkomen dat een dure verkiezingscampagne 

zoals de gemeenteraadsverkiezingscampagne van 2014 een kaalslag voor de afdeling tot 

gevolg heeft, beginnen we per 2015 met sparen voor de campagne voor de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2018. 

7. Groei van het ledenaantal 

De groei van het ledenaantal blijft onze aandacht vragen. Het streven blijft om weer op het 

niveau van 2007 uit te komen: 350 leden. We willen dat onder andere bereiken door 

tijdens de acties van mensen te vragen lid te worden. We doen geen ledenwerfcampagnes 

meer zoals in 2014, omdat deze niet vruchtbaar zijn gebleken. 
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ALGEMENE GEGEVENS 
De onderstaande algemene gegevens zijn de meest actuele gegevens bij het schrijven 

van dit boekje. Na de Algemene Ledenvergadering van 27 mei 2015 zullen de gegevens 

door waarschijnlijke bestuurswisselingen echter niet meer actueel zijn. 

 

Socialistische Partij afdeling Zutphen 

Algemeen telefoonnummer: 06 44 939 487 

 

BESTUUR 

 

Voorzitter 

Nils Müller 

T: 06 44 939 487 

E: zutphen@sp.nl  

@nilsmuller 

 

Organisatiesecretaris 

Seino Dangremond 

T: 0575-526574 

E: secretariaatzutphen@sp.nl  

 

Penningmeester 

Joost Kahmann 

T: 0575-470582 

E: joost.kahmann@gmail.com  

 

Algemene bestuursleden 

Herman Torgensen 

Bernie Nijweide 

 

Uit hoofde van functie onderdeel van het bestuur 

Ellen Verhoog  

Gerrit van Wijhe  

Fred van Vliet 

 

  

mailto:zutphen@sp.nl
mailto:secretariaatzutphen@sp.nl
mailto:joost.kahmann@gmail.com
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FRACTIE 

Fractievoorzitter 

Ellen Verhoog 

T: 06 36 33 19 73 

E: e.verhoog@upcmail.nl  

 

Raadslid 

Mathijs ten Broeke 

T: 06 42 28 77 33 

E: mathijstenbroeke@live.nl 

@MathystenBroeke 

 

Raadslid 

Fred van Vliet 

T: 06 57 90 56 83 

E: fvanvliet.fvv@gmail.com  

 

Raadslid 

Ellis Müller 

T: 06 49 31 32 66 

E: ellismuller88@gmail.com  

@ellism88 

 

Raadslid 

Ellen Jager 

T: 06 26 59 02 69 

E: ellen_jager@hotmail.com  

@EllenJager 

 

Forumlid 

Lenne Giesen 

T: 0575 – 52 42 91 

E: lennegiesen@hotmail.com  

 

  

mailto:e.verhoog@upcmail.nl
mailto:mathijstenbroeke@live.nl
mailto:fvanvliet.fvv@gmail.com
mailto:ellismuller88@gmail.com
mailto:ellen_jager@hotmail.com
mailto:lennegiesen@hotmail.com


25 
 

HULPDIENST 

Algemeen telefoonnummer hulpdienst: 06 17 416 289 

 

Hulpdienstcoördinator 

Lenne Giesen 

T: 0575 – 52 42 91 

E: lennegiesen@hotmail.com  

 

 

WERKGROEP LOCHEM 

Werkgroepcoördinator 

Gerrit van Wijhe 

T: 06 25 34 80 89 

E: gerritvwijhe@outlook.com  

  

 

WEBBEHEER 

Webmaster 

Mathijs ten Broeke 

T: 06 42 28 77 33 

E: mathijstenbroeke@live.nl 

 

 

mailto:lennegiesen@hotmail.com
mailto:gerritvwijhe@outlook.com
mailto:mathijstenbroeke@live.nl

