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Voorwoord 
 

Kameraden, 
 

Toen de ledenvergadering in september 2007 het 
nieuwe bestuur koos, mocht ik als voorzitter terugkomen. Het 
deed mij goed te ervaren dat ik nog steeds het vertrouwen 
van de leden van de SP afdeling Zutphen heb.  
 

Wat mij ook heel goed deed, was te merken dat het "oude" 
netwerk van folderaars nog zo goed als intact was. We heb-
ben met elkaar heel Zutphen en Warnsveld weer ouderwets 
onder de SP-folders gezet door 20.000 (!!!) NU-kranten te 
verspreiden. 
 

Het bestuur heeft zich tot doel gesteld de afdeling op een 
goede manier op de kaart te zetten en zo naar en door de 
verkiezingen van 2010 te leiden.  
 

Dit kan echter alleen door heel hard te werken en samen met 
alle leden de SP weer zichtbaar te maken in Zutphen. Het 
bestuur vraagt dan ook iedereen naar vermogen mee te hel-
pen. Om fouten uit het verleden te voorkomen, wordt op dit 
moment veel tijd geïnvesteerd in het opleiden van mensen. 
 

Ook is het bestuur van plan (nader) kennis te maken met de 
leden om zo te inventariseren waar de talenten van de Zutp-
hense SP'ers liggen en wat ze in willen en kunnen brengen. 
U hoeft dit bezoek natuurlijk niet af te wachten; als u wilt 
meehelpen, neem dan gewoon contact op met een van de 
bestuursleden. 
 

Hoopvol is dat de SP-afdeling Zutphen nog steeds een sterke 
afdeling is, die veel potentieel binnen z’n gelederen heeft. Dit 
biedt een heel goed toekomstperspectief. 
 

Rest mij nog alle mensen te bedanken die op enigerlei wijze 
voor de SP actief zijn geweest in het afgelopen jaar. 
 

Hopelijk tot ziens op de ledenvergadering van 25 maart 2008.  
 

Johan Oonk, voorzitter 
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Jaarverslag bestuur  
 
 
1. Resultaten Provinciale Statenverkiezingen 2007 
 
De gemeente Zutphen telde op de verkiezingsdatum 35.139 
stemgerechtigde inwoners. In totaal maakten 17.718 mensen 
gebruik van de gelegenheid om te gaan stemmen. Dat bete-
kende een opkomstpercentage van 50%.  
In totaal werden er 17.617 geldige stemmen uitgebracht. De 
SP kreeg 3.541 stemmen. We wisten in 2007 bij de Provinci-
ale Staten-verkiezingen 20% van het totaal aantal geldige 
stemmen te veroveren. We werden zo de 2e partij qua groot-
te.  
SP + PvdA + GroenLinks haalden samen 20 + 25,1 + 9,2 = 
54,3 % van de stemmen. In Zutphen bestaat er dus een link-
se meerderheid.  
 
Per wijk waren er grote verschillen in het percentage mensen 
dat op de SP stemde. Een analyse van deze gegevens lever-
de het volgende resultaat op: 
1. De top-5 wijken met de meeste stemmen zijn: Het Zwa-

nevlot (244), Schoolstraat (232), Leeuwerikweide (231),  
Gemeentehuis (217) en De Brink (182). 

2. De top-5 qua stempercentage zijn: Vijfmorgenstraat 
(28,1) Emmanuelkerk (27,7) Zwanevlot (27,2) Bachstraat 
(27,2) en de Schoolstraat (26,8).  

3. In wijken waar het CDA en de VVD hoog scoren, stem-
men verhoudingsgewijs weinig mensen op de SP. (De 
correlatie tussen de SP en het CDA is –0.75 en tussen 
de SP en de VVD –0.79).  

4. Waar de SP hoog scoort, haalt de PvdA ook veel stem-
men (r = 0.68). 

5. Er is geen verband tussen het percentage SP-stemmers 
en het percentage GroenLinks en ChristenUnie-stem-
mers (r= 0.05 en r= -0.05).  
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wijk SP-stemmen percentage rangorde 

Zutphen tot. 3541 20,0 %  

1 Gemeentehuis 217 20,9 % 11 

2 Vijfmorgenstraat 155 28,1 % 1 

3 Emmanuelkerk 176 27,7 % 2 

4 De Martinet 123 20,5 % 14 

5 Bachstraat 152 27,2 % 3 

6 Bornhof 123 21,0 % 10 

7 Hobbemakade 164 22,9 % 8 

8 Leeuwerikweide 231 22,2 % 9 

9 De Polbeek 165 16,4 % 19 

10 De Mars 36 24,8 % 6 

11 St. Elisabeth 83 13,9 % 23 

12 Schoolstraat 232 26,8 % 5 

13 Emmerikseweg 119 20,6 % 13 

14 Zwanevlot 244 27,2 % 3 

15 De Brink 182 23,8 % 7 

16 De Waarden 114 18,4 % 15 

17 Het Spittaal 138 16,7 % 18 

18 Marga Klompé 119 14,9 % 22 

19 De Mene 149 17,4 % 17 

20 Nutsgebouw 117 16,2 % 20 

21 Klaprooslaan 99 12,3 % 24 

22 Bussenweg 125 18,2 % 16 

23 Kerkhofweg 33  8,7 % 25 

24 Scheperstee 126 20,8 % 12 

25 Het Horseler 119 15,0 % 21 
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ZUTPHEN TOTAAL
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2. Resultaten van vroegere verkiezingen 

 
Percentage SP-stemmers in Zutphen   
  
----------------------------------------------------------------------- 
Tweede Kamer 1994  2,1% 
Tweede Kamer 1998 5,4% 
Tweede Kamer 2002 9,6% 
Tweede Kamer 2003 9,8% 
Tweede Kamer 2006 23,0% 
 
Provinciale Staten 1995  3,6% 
Provinciale Staten 1999 6,6% 
Provinciale Staten 2003 10,3% 
Provinciale Staten 2007 20,0% 
 
Europese verkiezingen 1994 2,5% 
Europese verkiezingen 1999 8,8% 
 
Gemeenteraadsverkiezingen 1998 9,6% 
Gemeenteraadsverkiezingen 2002 6,8%
Gemeenteraadsverkiezingen 2004 9,7% 
 
3.  Het ledental van de afdeling Zutphen 
 

De SP-afdeling Zutphen telt per 1 oktober 2007 in totaal 243 
leden. De volgende mutaties hebben sindsdien plaats gevon-
den:  
opzeggingen  ............................................................. 14  
naar andere afdelingen  .............................................. 2  
van andere afdelingen ................................................  5  
nieuwe leden  ............................................................ 11  
per 1 maart 2008  .................................................... 243   
 
4.  Aantal actieve leden 

 

Van de in totaal 243 afdelingsleden zijn er ongeveer 70 op 
enigerlei wijze actief betrokken bij het reilen en zeilen van de 
afdeling. Het bestuur bestaat uit 8 leden. De fractie telt 3 ge-
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meenteraadsleden en 1 fractiemedewerker die de fractie ac-
tief ondersteunt. De kerngroep bestaat uit ongeveer  
15 personen.  
 

5. De kerngroep  
 

De kerngroep was per 31-12-2007 als volgt samengesteld: 
 

Bestuur 
Johan Oonk   voorzitter 
Ed Belt   secretaris/scholing/Tomatenkrant 
Joke Derks     penningmeester 
Hans Kosters   organisatiesecretaris 
Herman Torgensen bestuurslid /webmaster 
Leon Peulen   bestuurslid  
Gerrit Tijhof    bestuurslid 
Johan Altena  bestuurslid 
Marianne Oonk  bestuurslid 
     
Andere kerngroepleden en functies 
Hans Kosters   fractievoorzitter 
Corrie van Hoogmoed fractielid 
Herman torgensen  fractielid 
Dick Westerveld  fractiemedewerker 
Lenne Giesen   hulpdienst 
 
Het aantal kerngroepleden is structureel nog steeds te klein 
gezien het aantal en de omvang van alle te verrichten vaste 
en incidentele werkzaamheden. We staan te springen om af-
delingsleden die een gedeelte van hun vrije tijd willen beste-
den aan de partij. We zoeken met name een coördinator voor 
de hulpdienst en mensen die tijd en zin hebben om de fractie 
te ondersteunen, of die zich willen voorbereiden op een func-
tie in de gemeenteraad.  

 
Hoewel de fractie-ondersteuning nu goed geregeld is, heb-
ben we nog steeds te weinig capaciteit om voldoende aan-
dacht te besteden aan actief buurtwerk en het opzetten en 
voeren van lokale acties. 
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Conclusie: versterking van de kerngroep heeft voor de afde-
ling daarom ook in 2008 weer een hoge prioriteit. 
 
Ondanks dit relatieve gebrek aan menskracht werden in het 
afgelopen jaar de volgende acties en activiteiten georgani-
seerd: 

 Verspreiden van 20.000 folders (uitgevoerd in 2008).  

 Opnieuw uitbrengen van de Tomatenkrant, de nieuws-
brief van de afdeling Zutphen.  

 In elke laatste zaterdag van de maand aanwezig zijn op 
de markt van Zutphen.   

 Meedoen aan landelijke scholingsprogramma’s (scholing 
voor bestuursleden en penningmeesters).  

 Afvaardiging naar districtsvergaderingen, partijraadverga-
deringen, regioconferenties en congressen. 

 
Helaas kwam de SP in het midden van 2007 op een weinig 
positieve manier in het nieuws als gevolg van de acties van 
Johan Luijendijk (fractielid) en - enige tijd later - ook de ande-
re fractieleden.  
 
6. Het bestuur  
 
De bestuurssamenstelling veranderde sterk in 2007. Na het 
aftreden van Mirjam Vaags, Han van Ettinger en Marco Dek-
ker werden Johan en Marianne Oonk, Joke Derks, Hans Kos-
ters, Herman Torgensen, Johan Altena en Gerrit Tijhof in het 
bestuur gekozen.  
Leon Peulen en Ed Belt continueerden hun bestuurslidmaat-
schap. Daarmee telde het nieuwe bestuur ineens 9 leden.  
 
Het - oude - bestuur vergaderde in 2007 12 keer. Voor het 
hele jaar 2007 is er een vergaderagenda vastgesteld. De 
vaste vergaderstructuur is:  

 bestuur 1x per maand  

 fractie + ondersteuning 1x per maand  

 bestuur + fractie 1 x per 2 maand  
Het bestuur en de fractie komen zo nodig vaker bijeen. 
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Ook in 2007 werd op 13 januari de jaarlijkse Nieuwjaarsre-
ceptie gehouden en op 12 april 2007 vond de Algemene Le-
denvergadering plaats waarin het jaarverslag van 2006 en 
het jaarplan van 2007 werden vastgesteld.   
 
7. De raadsfractie 
 
De raadsfractie bestond in 2007 uit 3 raadsleden en 2 fractie-
medewerkers. De fractie behaalde in 2007 een aantal be-
langrijke resultaten. Zo werd er o.a. bereikt dat er bij nieuw-
bouwplannen een vast percentage wordt gereserveerd voor 
sociale woningbouw. Na het aftreden van de huidige fractiele-
den per 1 januari 2008, zullen 3 nieuwe fractieleden acte de 
presence geven.  
 
De fractie wordt ondersteund door een hulpfractie bestaande 
uit 2 leden. Die ondersteuning kan verschillende vormen heb-
ben. Voorbeelden daarvan zijn:  

 relevante raadstukken bestuderen  

 andere literatuur doornemen  

 interessante punten doorgeven aan de fractieleden 

 commissievergaderingen bijwonen 

 vragen van fractieleden over ingewikkelde juridische en 
wettechnische vraagstukken beantwoorden  

 meedenken over te stellen vragen 

 voorlichtingsavonden bezoeken 

 gesprekken voeren met groepen en individuen die bij de 
fractie aankloppen 

 representatieve activiteiten 
 

Ed Belt 
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Financieel verslag 2007 

 
Ontvangsten 

Uitgaven 

 
We kiezen ervoor om nog te vorderen en te betalen bedra-
gen 2007 in het overzicht op te nemen, ook al valt de daad-
werkelijke betaling of ontvangst pas in 2008.  

Reguliere bijdrage landelijke partij 3.941,38 

Verkoop 27,50 

Presentiegelden raadcommissies 2.940,16 

Fractievergoeding 2007 1.950,00 

Rente 53,47 

Subtotaal 8.913,51 

Nog te vorderen 2007 131,40 

Totaal 9.044,91 

Reiskosten 407,56 

Organisatie- en kantoorkosten 1.652,27 

Kosten raadsfractie 1.790,75 

Kosten scholing (-3.80) 

Kosten campagnes, acties 712,74 

Subtotaal 4.559,53 

Nog te betalen uit fractievergoeding 1.800,00 

Nog te betalen diversen 2007 254,04 

Totaal aan uitgaven 6.613,57 

Ten gunste van eigen vermogen / resultaat 2.431,34 

Totaal 9.044,91 
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De afdeling heeft een gezonde financiële basis en kan vlot 
declaraties voldoen. Er is voldoende armslag voor acties. 
We zijn het jaar geëindigd met een positief resultaat van  
2.431,34 euro.  
 
Onze afdelingsbalans per 31/12/07 ziet er als volgt uit: 

 
Bij de SP hanteren we het principe: dat kosten die gemaakt 
zijn voor de partij gedeclareerd kunnen worden bij de pen-
ningmeester. 
 
Declaraties dienen uiterlijk een maand na afloop van een 
kwartaal ingediend te worden. Als voorbeeld:  declaraties be-
treffende de periode januari tot en met maart 2008 dienen 
uiterlijk 30 april 2008 ingediend te worden. Dit om te voorko-
men dat we aan het eind van het jaar met allerlei financiële 
verrassingen worden geconfronteerd. 
 
Tijdens de ALV zijn de financiële stukken ter inzage voor de 
leden aanwezig. 
 
Joke Derks, penningmeester 

Activa Passiva 

Nog te vorderen 131,40 Nog te betalen   2.054,04 

Giro rek. Cour. 7.326,21 Algemene re-

serve 
5.333,54 

Giro Plus-rek. 9.953,47 Res. fractiegel-

den 
10.050,00 

Kas 26,50   

 17.437,58  17.437,58 
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Jaarverslag van de  
Hulpdienst 
 
 
 

 
Lenne Giessen, onze hulpdienst medewerker moest het af-
gelopen jaar in totaal 68 keer in actie komen. Hieronder een 
kort overzicht van de vragen en het aantal. Op sommige vra-
gen is Lenne meerdere keren in actie gekomen van daar het 
verschil. 
 

 
 

Bovenstaande hulpvragen zijn door Lenne afgehandeld 
waarvoor onze hartelijke dank.  
 

Hulpvragen 2007 Hupdienst Zutphen  

Vragen  Aantal 

Hulp traject naar UWV i.v.m. autisme 01 

UWV cliënt niet eens met keuringsrapport  
Wordt door UWV herzien 

01 

Contact met juridisch loket 01 

Contact met MEE in Doetinchem en Den Haag 01 

Aanvraag begeleiderkaart NS 01 

Contacten over WMO diverse gemeenten 03 

Contacten met sociale dienst diverse onderwerpen 15 

Belastingaangiftes 09 

Contacten met advocaat (alimentatie) 05 

Helpen met ordenen administratie en  
uitleg over papieren 

11 

Bezwaarschriften 05 

Diverse telefonische adviezen 05 

Aanvraag verlaging stoeprand (i.v.m. scootmobiel) 
incl. bezwaar (aangebracht) 

01 

Helpen bij het invullen van diverse papieren 04 
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Gezien het aantal hulpvragen wil het huidige bestuur de hulp-
dienst graag uit breiden met een aantal medewerkers. Ook 
willen we het telefonisch spreekuur opnieuw instellen. 
       
In de meeste gevallen hebben wij de vragen naar tevreden-
heid kunnen beantwoorden en ervoor gezorgd dat de hulp-
vragers geholpen werden. Soms lukte dat niet, maar ook wij 
zijn mensen en kunnen geen ijzer met handen breken. 
 
Heeft u ook een hulpvraag of wilt u voor iets anders de SP 
afdeling Zutphen iets vragen, aanbieden, of wilt u inlichtingen 
hebben, bel gerust met 0575-510547 of mail naar hulpdienst-
zutphen@sp.nl . 
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Verslag van de fractie 
 
 
Jaarverslag fractie  
 

De fractie heeft hard gewerkt en er is veel be-
reikt waar de SP trots op mag zijn. Wij betreu-
ren het dat de 3 raadsleden die in 2005 hun werkzaamheden 
zijn gestart inmiddels zijn vertrokken, maar een feit is dat het 
conflict qua resultaten geen verlies heeft geleden. (Deze 3 
raadsleden zijn inmiddels vervangen door: Hans Kosters, 
Corrie van Hoogmoed en Herman Torgensen).  
 

Zo’n 25 onderwerpen komen per maand op de politieke agen-
da voor. Het gaat te ver om deze allemaal in dit jaarverslag te 
benoemen. Een kleine bloemlezing: 
 

Betaalbaar wonen 
 

Het grootste succes is zonder meer het initiatiefvoorstel be-
taalbaar wonen dat de SP samen met de GL en het CDA 
door de raad heeft gekregen. De PvdA was in eerste instantie 
tegen het plan, maar ging uiteindelijk met tegenzin overstag. 
Dankzij dit initiatiefvoorstel komen er in de toekomst meer so-
ciale woningen in Zutphen. 
 

Hanzehof en Berkelstroom 
 

De Hanzehof en de SP zullen op bestuurlijk niveau geen goe-
de vrienden worden. Ook in 2007 heeft deze cultuurtempel 
meer geld ontvangen dan was gepland. De raad besloot om 
extra geld vrij te maken voor achterstallig onderhoud en was 
bereid sponsorgelden voor te financieren. Toch alles bij el-
kaar een bedrag van € 935.000. Door de verbouwing van de 
Hanzehof moesten vaste huurders het veld ruimen. Ook de 
lokale omroep “Berkelstroom FM ” ( BFM) valt onder die cate-
gorie. Het college had geen geld over voor de huisvesting 
van BFM. Dankzij de inzet van de SP is er goede huisvesting 
voor BFM gerealiseerd. 
 
 



 

16  

WMO 
 
De invoering van de WMO is door de fractie kritisch gevolgd. 
In december heeft de SP daar schriftelijke vragen over ge-
steld. Vooral de huishoudelijke zorg blijkt een groot pijnpunt 
te zijn.  
 
Voedselbank 
 
De fractie heeft zich ingespannen voor de huisvesting van de 
voedselbank. Het college van B&W voelt zich niet verant-
woordelijk voor de financiering van de huisvesting, omdat het 
een particulier initiatief is. Op dit moment heeft de voedsel-
bank nog huisvesting. Jammer dat deze voorziening nodig is. 
Als SP moeten we er naar streven dat de voedselbank in de 
toekomst niet meer noodzakelijk is. 
 
Lopende zaken 
 
De ontwikkelingen van de Mars en de revitalisering van het 
Waterkwartier zijn door de fractie kritisch gevolgd. In 2008 zal 
de vernieuwde fractie daar zeker aandacht aan gaan beste-
den.  
 
Ook Diftar is een aandachtspunt dat we kritisch moeten vol-
gen. De tarieven zijn volgens de berekening van de fractie 
veel te hoog en ook daar zal de nieuwe fractie zich mee be-
zig houden.  
 
De IJsselsprong, de schuldsanering en het hondenpoepbe-
leid zijn onderwerpen die in 2007 aan de orde zijn geweest 
en die zeker in 2008 nog op de politieke agenda zullen terug-
komen. 
 
Namens de fractie,  
Dick Westerveld 
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Jaarplan 2008 bestuur 
 
Voor het jaar 2008 heeft het bestuur de volgende 
plannen: 
 
1. Scholing “Heel de mens” voor alle leden 
 
In het jaar 2008 en 2009 zullen er in totaal 11 scholingsavon-
den worden georganiseerd. De cursus is bestemd voor alle 
afdelingsleden die een functie vervullen, of gaan vervullen, 
dus voor iedereen. “Heel de mens” is het beginselprogramma 
van de SP en de cursisten zullen geschoold worden in het 
voeren van discussies over het partijprogramma van de SP.  
 
2. Versterking van de kerngroep 
 
Op dit moment hebben we voldoende mensen in het bestuur 
en de fractie om de afdeling te runnen, maar als we in 2010 
bij de volgende gemeenteraadsverkiezing opnieuw verdubbe-
len, hebben we 3 extra fractieleden nodig.  
 
Verder zijn wij op zoek naar een coördinator voor de hulp-
dienst. In het komende jaar willen we de kerngroep uitbreiden 
en meer mensen actief maken.    
 
3. Nieuwe  en oude leden thuis bezoeken 
 
In 2007 werden nieuwe leden altijd thuis bezocht. In het ko-
mende jaar zetten we deze activiteit voort. Ook zullen we alle 
“oude” leden met een bezoek vereren. 
 
4. Een sterke fractie formeren 

 
Ook zij wij op zoek naar mensen die de fractie willen onder-
steunen en naar mensen die de SP in de gemeenteraad wil-
len vertegenwoordigen. 
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5. Meer hulpdienst medewerkers    
 
Wij gaan in 2008 de hulpdienst versterken door hulpdienstme-
dewerkers op te leiden, zodat we ook weer spreekuren kun-
nen organiseren. 
 
6. De SP zichtbaar onder de mensen is 
 

 De SP staat iedere maand op de markt. 

 Wij trekken de buurten in om te horen wat er onder de 
mensen leeft.  

 Daar waar nodig gaan we actie voeren 
 
7. De juiste man/vrouw op de juiste plaats 
 
Het bestuur biedt mensen die actief willen worden de juiste 
opleiding aan. Om teleurstellingen te voorkomen gaat aan het 
volgen van een opleiding een intensief kennismakingsgesprek 
vooraf.  
 
Het Bestuur 
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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 
Tel. 0575 - 510547– E-mail: zutphen@sp.nl 
Secretaris 
Ed Belt - Kerkhofweg 19 - 7231RH - Warnsveld 
Tel. 0575-526800 – E-mail: secretariaatzutphen@sp.nl 
Penningmeester 
Joke Derks - Weg naar Laren 118 - 7203 HP - Zutphen 
Tel. 0575– 542209 - E-mail: jmderks01@hetnet.nl  
Organisatiesecretaris 
Hans Kosters - Stokebrand 166 - 7206 EK - Zutphen 
Tel. 0575 - 524707 - E-mail: gita22@xs4all.nl 
Bestuurslid / Webmaster 
Herman Torgensen - Spoordijkstraat 39 - 7205 BK - Zutphen 
Tel. 0575 - 512434 - E-mail: webmasterzutphen@sp.nl 
Algemeen bestuurslid / verspreiden tribune 
Johan Altena 
Algemeen bestuurslid / bezoeken leden 
Gerrit Tijhof 
Algemeen bestuurslid  
Marianne Oonk 
 
Folderaars 
In totaal 40 leden 
 
Tribunebezorgers 
In totaal 13 leden 
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FRACTIE 
 

Fractievoorzitter 
Hans Kosters - Stokebrand 166 - 7206 EK - Zutphen 
Tel. 0575 - 524707 - E-mail: h.kosters@raad.zutphen.nl 
Fractieleden 
Corrie van Hoogmoed-Lammerstraat 22-7204 GL-Zutphen 
E-mail: c.vanhoogmoed@raad.zutphen.nl  
Herman Torgensen - Spoordijkstraat 39 - 7205 BK - Zutphen 
Tel. 0575 - 512434 - E-mail: h.torgensen@raad.zutphen.nl 
Fractiemedewerker 
Dick Westerveld – Berkenlaan 245 - 7204 EJ – Zutphen  
Tel. 0575-515680 E-mail: d.westerveld@tiscali.nl 
 

TOMATENKRANT 
 

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

HULPDIENST 
 

Coördinator 
Vacant - E-mail: hulpdienstzutphen@sp.nl 
Medewerker 
Lenne Giessen E-mail: hulpdienstzutphen@sp.nl 
 

MARKT 
 

Coördinator 
Wim Musch - Voorsterallee 90 - 7203 DR - Zutphen 
Tel. 0575 - 513921 - E-mail: wim.musch@gmail.com 
 

Medewerkers 
 

Annie Altena  Johan Altena 
Egbert Huttinga  Ed Belt 
Hans Kosters  Herman Torgensen 
Engbert Gründemann Lenne Giessen 
Marianne Oonk  Adriaan van Gelder 
Dick Westerveld 


