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INLEIDING
Beste leden van SP Zutphen,

Het is tijd om onze vleugels uit te gaan slaan. In dit boekje blikken we terug op het jaar 2016 en kijken we vooruit naar (de rest 
van) 2017. Het afdelingsbestuur, de fractie en de werkgroep Lochem leggen verantwoording aan u af over alles wat we gedaan 
hebben. Op de Algemene Ledenvergadering van april bepaalt u of de koers van 2016 de juiste is geweest en of de koers die we 
voor 2017 hebben uitgezet de juiste is. Met belangrijke verkiezingen in 2018 voor de deur, wordt het een belangrijk jaar. Ik 
hoop u dan ook van harte te mogen ontvangen op de Algemene Ledenvergadering om met u van gedachten te kunnen wis-
selen over de koers van onze afdeling. 

De afgelopen vijf jaar is de SP in Zutphen met vallen en opstaan uitgegroeid tot een stabiele en stevige afdeling. We zijn 
een factor van betekenis geworden. Het is daarom tijd om onze vleugels uit te slaan, om te gaan werken aan de volgende 
stap. Als wij een blik willen werpen op de ontwikkeling van de SP in Zutphen op de lange termijn, dan is het van belang om 
eerst achterom te kijken en te zien waar we vandaan komen en wat onze plek is in de geschiedenis van de sociale beweging 
in Zutphen. Om onze ontwikkeling in die context te plaatsen beginnen wij dit verslag voor het eerst met een uitgebreide 
historische analyse. Wij zullen daarin betogen dat het tijd is om de taak die de sociaaldemocraten hebben laten vallen, op te 
pakken. 

Dat is geen nieuwe opdracht. Ook in 2016 werkten wij daar al aan. Dat deden we door de bevolking op meerdere onderwerpen 
bij elkaar te brengen en in beweging te brengen, door onze zichtbaarheid te vergroten, door een nieuwe ROOD-groep in het 
leven te roepen en door onze gemeenteraadsfractie stabiel te krijgen. Meer hierover vindt u in het jaarverslag van 2016. 

Wat wij in 2017 concreet van plan zijn om onze vereniging uit te bouwen vindt u in het jaarplan voor 2017. Politici over-
schreeuwen elkaar met mooie beloftes. Wij beloven u maar één ding: er verandert helemaal niets als we niet zelf in beweging 
komen.

Dank aan alle mensen die hebben bijgedragen aan dit boekje. Mathijs ten Broeke voor het jaarverslag over de fractie, Willem 
Nooteboom voor het schrijven van het financieel jaarverslag, Gerrit van Wijhe voor het verslag over Lochem, Ida in ’t Veld 
voor het verslag over ROOD en Annemarie Kersten voor het verslag over zichtbaarheid en voor het leesbaar maken van dit 
boekje. Zonder haar zou het een onsamenhangend en onleesbaar stuk zijn geweest. En natuurlijk, zoals altijd, een woord 
van dank aan de tientallen SP’ers die er aan hebben bijgedragen dat er überhaupt wat in dit boekje te schrijven valt. Zonder 
actieve leden is de SP nergens.

De SP is de enige partij die de sociale beweging in Zutphen weer vleugels kan geven. Wij staan pal voor de werkende klasse 
en wij zijn hun vertegenwoordiging tegenover de elite van Zutphen en Nederland. Wij zijn de bondgenoot van de huurders, 
de ouderen, de jongeren, de studenten, de werkenden, de werklozen, de kleine ondernemers, de verzorgers en patiënten, de 
bouwvakkers en docenten. Als er een partij is die het vertrouwen van de gewone mensen kan terugwinnen, dan zijn wij het. 
Maar de weg is lang. Er is werk aan de winkel. We hebben alle handen, harten en hoofden nodig. Dus ik zie er naar uit u te 
kunnen begroeten op de Algemene Ledenvergadering.

Met strijdbare groet,

Nils Müller, afdelingsvoorzitter
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HISTORISCHE ANALYSE
Sinds de jaren twintig kon de sociaaldemocratie structureel rekenen op de steun van (veel) meer dan een derde van de 
Zutphense bevolking. Daarmee was zij de dominante politieke factor van de stad. De SDAP, en later de PvdA, knokte voor 
gelijke rechten en was daarom de emancipator van de werkende klasse. Door op te komen voor de gewone man, niet alleen 
in woord, maar voelbaar in daden en ook buiten verkiezingstijd om, wist zij tot aan het einde van de 20ste eeuw de steun van 
meer dan een derde van de Zutphense bevolking te behouden. In de jaren vijftig en in de jaren tachtig behaalden de linkse 
partijen samen zelfs absolute meerderheden in Zutphen. 

Lange tijd gold voor heel Nederland een sociaaldemocratische overeenstemming. Iedereen was het wel zo’n beetje met elkaar 
eens dat zekerheid, het kunnen onderhouden van een fatsoenlijk gezinsleven en zelfontplooiing belangrijke Nederlandse 
waarden zijn. Om dat te bereiken werd een fors socialezekerheidsstelsel opgebouwd, werd de zorg geprofessionaliseerd, 
bouwden woningbouwverenigingen massaal betaalbare gezinswoningen, konden ouderen vanaf hun 65ste levensjaar van 
hun pensioen gaan genieten en kregen alle kinderen en jongeren toegang tot onderwijs. Kinderen van fabrieksarbeiders die 
in de jaren dertig op de Mars of de Polsbroek woonden en hun hele leven niet veel meer zagen dan een basisschool en de fa-
briek, kregen nu zelf kinderen die hoog opgeleid werden en carrière konden gaan maken in een steeds verder globaliserende 
wereld.

Vanaf de jaren tachtig drongen nieuwe, Amerikaanse waarden Nederland binnen. Deze Amerikanisering deed afbreuk aan 
traditionele Nederlandse waarden. Zekerheid, gezinsleven en zelfontplooiing maakten plaats voor winstmaximalisatie, 
minder overheid en meer markt. De sloop van de arbeiderswijk de Polsbroek staat daar symbool voor: er kwam een groot 
winkelcentrum met parkeerterrein voor in de plaats. In de PvdA namen hoogopgeleide carrièrepolitici het stokje over. ‘Waar 
je omgaat, word je mee besmet’ is een bekende en ware uitspraak, en dus was het logisch dat deze mensen zich weinig konden 
voorstellen bij het leven van de nobele arbeiders in het Waterkwartier of de Mars in Zutphen. Identificatie veranderde zo in 
medelijden. Emancipatie veranderde in ‘opkomen voor de zwakkeren’. Klassenstrijd veranderde in goede bedoelingen.

Na de Tweede Kamerverkiezingen in 1994 ging de PvdA regeren met aartsvijand VVD. In 2002, na acht jaar ‘Paars’, daalde de 
PvdA voor het eerst in haar geschiedenis onder de 30% van de stemmen in Zutphen: de partij behaalde 23%. De SP haalde bij 
die verkiezingen voor het eerst 10% van de stemmen.
Na de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 maakte de PvdA dezelfde fout. Na vier jaar lang meegeholpen te hebben aan 
historische zware bezuinigingen op sociale zekerheid, zorg, sociale woningbouw en onderwijs stemde in Zutphen in 2017 nog 
slechts 8% op de voorheen zo dominante politieke partij.
Men zou verwachten dat de voormalige PvdA-achterban massaal naar de SP zou overlopen: de partij die de oude waarden 
die de SDAP en de PvdA groot maakten nog hoog hield. Maar niets is minder waar. De SP groeide weliswaar, maar behaalde 
‘slechts’ 13% van de stemmen (nog steeds 3.760 Zutphenaren).

In het kielzog van een wegzinkende PvdA wordt ook de SP naar beneden gezogen. Veel kiezers vinden blijkbaar dat ‘Links’ 
niet te vertrouwen is. De politiek vindt men, veelal terecht, niet te vertrouwen. Logisch: een hele generatie groeide op die de 
politiek enkel kent van mooie beloftes voor verkiezingsdag en van bezuinigingen na verkiezingsdag. Het is niet gek dat een 
fors deel van de kiezers besloot PVV te stemmen (9,8%) en een nog groter deel besloot niet te gaan stemmen (17%). Groen-
Links, de partij die van socialisme voornamelijk een marketingproduct heeft gemaakt, maar in de jaren daarvoor gretig had 
meegewerkt aan bijvoorbeeld het invoeren van het schuldenstelsel voor studenten of het verhogen van het eigen risico in de 
gezondheidszorg, wist nog een flink deel van de weglopende PvdA-stemmers naar zich toe te trekken. Het is de vraag hoe lang 
het duurt, voordat de kiezer zich ook verloochend voelt door deze partij.

De SP is de enige partij die de potentie heeft de sociale beweging in Zutphen weer vleugels te geven. Wij zullen de historische 
rol als emancipator van de gewone mensen van de sociaaldemocraten moeten overnemen, als we willen dat links een toe-
komst heeft in Zutphen. Wij zijn de club die de mensen heeft om veelvuldig te luisteren naar grote groepen van de bevolking. 
Wij zijn de club die de mensen bij elkaar brengt en de middelen geeft om verandering af te dwingen. Wij staan pal voor de 
werkende klasse en wij zijn hun vertegenwoordiging tegenover de elite van Zutphen en Nederland. Wij moeten in veel op-
zichten de emancipator zijn van de huurders, de ouderen, de jongeren, de studenten, de werkenden, de werklozen, de kleine 
ondernemers, de verzorgers en patiënten, de bouwvakkers en docenten. Als er één partij is die het vertrouwen van de gewone 
mensen kan terugwinnen zonder het opnieuw te beschadigen, dan is dat de SP.

HISTORISCHE ANALYSE
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JAARVERSLAG 2016
De polsstok waarmee we springen bepaalt de afstand van de sprong die we bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 kunnen 
maken, zo stelden we in ons jaarplan voor 2016 vast. En dus moest die polsstok langer. In ons jaarplan voor 2016 spraken we 
daarom met elkaar af dat het in 2016 tijd was om weer uit te gaan bouwen. Om dat voornemen in praktijk te kunnen bren-
gen, maakten we zeven afspraken. Het was een ambitieus programma en in dit verslag blikken we terug op het jaar 2016. 
Niet alle voornemens zijn gehaald, maar al met al kunnen we concluderen dat onze organisatorische kracht flink in omvang 
is toegenomen. In dit jaarverslag blikken we terug op de zeven afspraken, die wij begin 2016 met elkaar maakten voor het 
aankomende jaar.

1. STRIJDEN OM TE WINNEN: IEDEREEN DOET MEE
Voor 2016 namen we ons voor om acties op te zetten met de bevolking en deze ook tot een geslaagd einde te brengen. Dat 
hebben we gedaan en daar zijn we ook nog volop mee bezig. We brachten meer dan veertig ondernemers bijeen tegen de 
oneerlijke reclamebelasting, waarbij een kleine ondernemer evenveel belasting moest betalen als de McDonalds, namelijk 
€ 875,-. We wonnen deze actie, met als gevolg dat de belasting in 2017 drastisch verlaagd wordt en op termijn zelfs volledig 
wordt afgeschaft. 

Ook organiseerden we omwonenden van de Vispoortgracht tegen de komst van de onnodige prestigebrug. Samen met hen 
plaatsten we bordjes met een alternatieve route om de Vispoortgracht heen. Ook mobiliseerden we tientallen inwoners van 
Zutphen voor de komst van een Nationaal ZorgFonds. We haalden 1.300 steunbetuigingen op in een half jaar tijd, we brachten 
sympathisanten bij elkaar in het DWK-gebouw, in het IJsselpaviljoen en in de Waterkracht. We toerden op 26 november met 
een volle bus richting Den Haag voor de Landelijke Aftrap van de Nationaal-ZorgFondscampagne. 

Ons voornemen om tenminste één langlopende actie te winnen is daarmee behaald, en met al deze acties tezamen 
organiseerden en mobiliseerden we niet alleen de bevolking, maar gingen we ook nog eens in het offensief. 

Al dat activisme leverde nog meer op. De kerngroep werd veel actiever en ging veelvuldig de straat op, sommige maanden 
zelfs meer dan één keer per week. Vooral vanuit de nieuwe ROOD-groep dienden nieuwe voorlopers zich aan, waardoor de 
groep die de kar trekt eindelijk begint te groeien. Ook namen diverse bestuursleden meer verantwoordelijkheden op zich. 

Al met al hebben we heel wat mensen op de been gebracht in 2016. Mede daardoor ontwikkelde zich nieuw talent in de 
afdeling en daarmee is het fundament dat nodig is om te groeien weer versterkt. 

Wij zijn geslaagd in onze voornemens. De uitdaging is om deze koers versneld door te zetten in 2017.

2. ZICHTBAARHEID VERGROTEN 
Gedurende het hele jaar hebben we succesvolle en minder succesvolle pogingen gedaan om op te vallen, om op een duidelijk 
zicht- en merkbare manier aan de inwoners van Zutphen en Warnsveld te laten zien dat we er voor ieder van hen zijn. En met 
‘we’ bedoelen we dan: álle actieve leden van de Zutphense SP. Dus niet alleen de leden van de Kerngroep, maar ook de meeste 
bestuursleden en de leden van de gemeenteraadsfractie waren erbij, toen wij:
• samen actievoerden voor behoud van (banen in) de huishoudelijke zorg, in Zutphen, maar ook daarbuiten (Bronckhorst);
• met z’n allen deur-aan-deur aanbelden bij het Hellenraetplein e.o. om de bewoners te helpen bij hun pogingen om 

duidelijkheid te krijgen van Woningbouwvereniging ieder1 over wat er met hun huizen gaat gebeuren;
• knokten voor behoud van de Zutphense rechtbank en daarmee voor behoud van een belangrijk stuk werkgelegenheid;
• onze nek uitstaken en eensgezind de komst van Loek Hermans als waarnemend burgemeester van Zutphen tegenhielden;
• met succes ons ‘3x NEE’ lieten horen tijdens de campagne rondom het Oekraïne-referendum; terwijl de gemeente het 

aantal stemlokalen voor dit referendum verminderde, was de SP de enige partij die de moeite nam om verkiezingsborden te 
plaatsen; op de posters werden mensen opgeroepen om ‘nee’ te zeggen tegen het Associatieverdrag met Oekraïne. 

En natuurlijk was 2016 het jaar waarin de SP in het hele land, dus ook in Zutphen en omgeving, het Nationaal ZorgFonds 
introduceerde. Ook hiervoor trokken we met z’n allen de buurten in, te beginnen op de SuperZaterdag van 21 mei, samen met 
onze landelijke voorzitter Ron Meyer. We organiseerden drukbezochte informatieavonden in het DWK-gebouw en wijkcen-
trum Waterkracht, we planden kleinschaliger huiskamerbijeenkomsten en uiteindelijk puilde op 23 juni de zaal van het IJssel-
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paviljoen uit tijdens de regionale bijeenkomst, gewijd aan dit initiatief, dat een omwenteling in de nationale gezondheidszorg 
moet inluiden. 

De kersverse ROOD-groep zorgde eveneens voor de nodige zichtbaarheid (zie verderop in dit verslag) en ten slotte stonden we 
elke laatste zaterdag van de maand bij onze vertrouwde SP-kraam op de Markt. 

Bij al onze buurtacties kozen we voor dié buurten waar het grootste deel van onze doelgroep/aanhang zit: de bewoners van 
die buurten – niet de villawijken – willen en moeten we duidelijk maken dat we ons politiek verantwoordelijk voelen voor hun 
welzijn. De SP is de enige politieke partij die opkomt en strijdt voor hun belangen. 

Onze verwoede pogingen om het foldernetwerk te reorganiseren, zodat onze ZO-kranten en ander belangrijke informatie 
in héél Zutphen in de brievenbus vallen, hebben helaas nog niet tot een tevredenstemmend resultaat geleid. Oorzaak: een 
tekort aan actieve leden die zich hiervoor willen inzetten. Wel zijn de wijken in kleinere stukken verdeeld, zodat de vrijwillige 
bezorgers (onder wie trouwe en strijdbare tachtigers!) minder deuren langs hoeven, maar dit is nog niet voldoende gebleken. 
We moeten dus dringend op zoek naar nieuwe actieve leden, die kunnen en willen helpen om de SP Zutphen ook hierin zicht-
baar te kunnen maken.

3. MEER AFDELINGEN 
De lokale afdelingen zijn belangrijk voor de partij: ze fungeren als een doorgeefluik van alles wat er in den lande gebeurt. 
Op het XXI Partijcongres is besloten om op termijn door te groeien naar 250 afdelingen. Er was sprake van witte vlekken 
in Nederland, die rood moeten worden: overal in het land moeten mensen weten dat de SP er is. Zo ook in de Achterhoek 
en op de Veluwe. Bestaande SP-afdelingen moeten op die witte vlekken werkgroepen oprichten en deze begeleiden naar en 
klaarstomen tot volwaardige afdelingen. 

Al meer dan tien jaar is werkgroep SP Lochem onderdeel van de SP-afdeling Zutphen. Sinds een jaar of vier was in Lochem 
een duidelijke weg omhoog te zien. Het voornemen was zelfs om van de werkgroep in 2016 een afdeling te maken. Maar 
helaas: 2016 was een minder jaar voor de SP in Lochem. Nadat er twee bestuursleden waren opgestapt, de voorzitter ziek 
werd en het team van actieve leden langzaam uit elkaar brokkelde, heeft het afdelingsbestuur, na uitvoerige discussie en 
in samenspraak met Bernie Nijweide en Gerrit van Wijhe (die beiden het langst actief zijn voor de werkgroep) besloten om 
de Lochemse afdeling in oprichting weer terug te brengen tot status van ‘werkgroep’. Een moeilijke maar noodzakelijke 
beslissing. 

Niettemin hebben verschillende bestuursleden deelgenomen aan scholingsbijeenkomsten.
De eerste maanden van het jaar is de werkgroep bezig geweest met het Oekraïne-referendum. De leden hebben flyers uitge-
deeld en gesproken met de mensen op het Graafschapterrein en de Zuider Enk in Lochem. Er is gebuurt in Eefde. En in het 
gemeentehuis is er deelgenomen aan de Rondetafelgesprekken. De werkgroepleden hebben met de andere politieke partijen 
meegeschreven aan het nieuwe Plan Zorg, dat heeft geleid tot de terugkeer van de huishoudelijke zorg in Lochem.

Verder hield de SP zich in Lochem bezig met onderwerpen als jeugdzorg en armoede. En natuurlijk deed de werkgroep volop 
mee met de acties voor een Nationaal Zorgfonds. Aan het begin van het verslagjaar telde de werkgroep Lochem 86 leden. Dat 
zijn er aan het einde van dit jaar slechts twee minder geworden.

4. HET IS WEER TIJD VOOR ROOD 
We zijn geslaagd in ons voornomen om een nieuwe ROOD-groep op te richten. ROOD Zutphen bestaat weer! Het begon met 
een ROOD-barbecue. In Huize Welgelegen te Warnsveld kwamen ruim dertig jongeren luisteren naar een pleidooi, met als 
motto ‘Niet In Mijn Naam’, tegen het oorlogsgeweld in het Midden-Oosten. De locatie, de opkomst en de sfeer waren super-
goed. Maar vooral mooi aan deze dag was dat we drie nieuwe leden gemaakt hebben.

Al snel na de barbecue kwam de nieuwe ROOD-groep voor het eerst bijeen. We waren met z’n vijven: twee jongeren die al lid 
waren en de drie nieuwe leden. Tijdens dat eerste overleg begonnen we met het smeden van plannen om de nachttrein tussen 
Arnhem en Zutphen weer terug te krijgen. 

Helaas verhuisden twee van onze nieuwe leden na de zomerperiode naar de grote stad om daar te gaan studeren. Gelukkig 
bleven we met een actief groepje van drie man over. Wij zijn onverminderd doorgegaan met knokken voor de nachttrein. En 
ons enthousiasme werd beloond. Al snel werden onze bijeenkomsten drukker bezocht. Aan het einde van het jaar waren er 
zeven actieve ROOD-jongeren aanwezig op ons overleg.
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Natuurlijk doet ROOD meer dan vergaderen. Al meteen na de zomer zijn we begonnen met het verzamelen van handtekenin-
gen voor de nachttreincampagne. ROOD struinde daarvoor heel Zutphen af: ‘s avonds bij het station, in kroegen, op de markt, 
voor de Albert Heijn en zelfs bij een voetbalclub. Dat deden we niet alleen om steun voor de nachttrein te krijgen, maar ook 
om Zutphen te laten weten dat ROOD weer actief is. En in die opzet zijn we geslaagd, zeker na onze prikactie op 10 januari, 
tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente: onze activiteiten haalden regelmatig het lokale nieuws.  

5. FINANCIËN OP ORDE HOUDEN EN WAAR MOGELIJK BEZUINIGINGEN UIT 2015 TERUGDRAAIEN
Naar aanleiding van de adviezen van de kascontrolecommissie heeft het afdelingsbestuur een aantal maatregelen genomen. 
Zo werd ons aangeraden om geen zaaltjes meer te huren voor kerngroepbijeenkomsten, bestuur en scholingen. Helaas ont-
komen we niet aan het huren van zaaltjes. We blijven wel ons best doen zoveel mogelijk in eigen zaaltjes bijeen te komen. Zo 
zijn wij trots en dankbaar dat Mathijs ten Broeke zijn zolder ter beschikking heeft gesteld aan de partij. Hier vinden bijeen-
komsten van ROOD en van het afdelingsbestuur plaats. Voor scholing en training wordt meestal uitgeweken naar de fractie-
kamer. Alleen voor de kerngroep en ledenbijeenkomsten huren we zaaltjes.

De Tomatenkrant is terug. Het hele jaar door, op één maand na, hebben we dit lokale krantje kunnen drukken en samen met 
de Tribune bij onze leden kunnen bezorgen.

Aan het verzoek om declaraties, inclusief bonnetjes en treinkaartjes, volledig ingevuld in te leveren is prima gehoor gegeven.

6. TOMATENKRANT TERUG OP HOOG NIVEAU
In 2016 verschenen er negen Tomatenkranten. Het voornemen was om de Tomatenkrant ‘op hoog niveau’ terug te brengen. In 
elke Tomatenkrant schrijven we artikelen om actuele ontwikkelingen te duiden. Verder worden leden voorzien van informatie 
die niet via de reguliere media te verkrijgen is. Tot slot willen we onze leden met de Tomatenkranten aanmoedigen om actief 
te worden voor de SP.

7. EEN STABIELE FRACTIE
Beter dan voorgaande jaren is de fractie er in 2016 in geslaagd om de gemeenteraad als podium te gebruiken voor haar acties 
die ze met buurtgenoten, ondernemers, zorgverleners en huurders voert. Tegelijk heeft de fractie meer bereikt dan alleen 
reuring creëren en publiciteit genereren. Zo wordt de oneerlijke reclamebelasting verlaagd voor kleine ondernemers, is er één 
stemlocatie voor het Oekraïne-referendum bijgekomen en wordt er gebouwd aan een gemeentelijke stichting voor huishou-
delijke zorg zonder commercie en concurrentie. Voorbeelden van veranderingen die zonder het knokken van de SP niet van 
de grond waren gekomen. 

In het jaarplan 2016 droeg u de fractie bovenal op te zorgen voor een stabiele basis. In tegenstelling tot eerdere jaren zijn er dit 
jaar geen wisselingen geweest binnen de fractie, waardoor er gestaag gewerkt kon worden aan groei. Groei aan kennis: inhou-
delijke kennis van onderwerpen, door onderzoek en het stellen van de juiste vragen. Groei aan kunde: het kiezen van de juiste 
politieke middelen op het juiste moment. Groei aan karakter: een continu kritische, brutale en trotse houding.

Het jaarplan vermeldde ook dat de fractie waar mogelijk zou beginnen met het opleiden van nieuw talent in de fractie. Een 
begin is in elk geval gemaakt. Twee actieve leden hebben gedurende een aantal maanden als fractieondersteuner meege-
draaid en bijgedragen aan onderzoek en standpuntbepaling. Ook heeft de fractie een aantal potentiële kandidaat-raadsleden 
voor de volgende raadsperiode alvast kennis laten maken met het raadswerk. In de loop van 2017 zal hier, in samenspraak 
met de kandidatencommissie voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018, een intensief vervolg aan gegeven worden.

Voor de volgende onderwerpen heeft de fractie in 2016 hard geknokt:
• Samen met omwonenden is begonnen aan een strijd tegen het prestigeproject de Vispoortgrachtbrug. De brug kost 

klauwen met geld en de voordelen wegen niet op tegen de nadelen. In 2017 zal de strijd voortgezet worden.
• Na het bericht van een kleine ondernemer die het oneens was met een torenhoge aanslag voor reclamebelasting, is de SP 

er samen met veel kleine ondernemers in geslaagd om een vuist te maken tegen de oneerlijke reclamebelasting. Er wordt 
gewerkt aan een nieuw eerlijk systeem van contributie.

• Naar aanleiding van onvrede bij enkele ondernemers in de horeca, is de fractie een onderzoek gestart naar terrassenbeleid, 
openingstijden en aanverwant beleid rondom de Zutphense horeca. In 2017 wordt dit vervolgd.

• Naast het aankaarten van wat de misstanden bij Het Plein in de praktijk voor mensen betekenen, heeft de fractie ook 
uitgeplozen wat er niet deugt aan de organisatie en hoe de uitvoering van de sociale regelingen wél zou moeten. In 2017 zal 
er gewerkt worden aan een alternatief plan voor een goede gemeentelijke sociale zekerheid.
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Verder heeft de fractie de volgende activiteiten ondernomen:
• De fractievoorzitter had zitting in de vertrouwenscommissie die de opdracht had om uit alle sollicitanten een geschikte 

nieuwe burgemeester voor te dragen. 
• Tijdens de algemene politieke beschouwingen in juni heeft de fractie drie concrete veranderingen voorgesteld: de 

huishoudelijke zorg in gemeentelijke handen, woningen bouwen voor jongeren en een glijbaan voor het zwembad. Alle drie 
de hiertoe ingediende moties werden door de raad echter in de wind geslagen.

• Op het gebied van wonen heeft de fractie begin van het jaar gestreden voor echte huurdersvertegenwoordiging bij 
woningcorporatie ieder1, o.a. met een opinieverhaal en een motie. Aan het eind van het jaar heeft de fractie op de 
trom geslagen over wantoestanden bij woonbedrijf Warnsveld, onder meer door schriftelijke vragen af te vuren op de 
verantwoordelijke wethouder.

• De SP heeft zich hard gemaakt voor de vestiging van een ‘cluster-4 school’; de fractie heeft o.a. schriftelijke vragen gesteld.
• In samenwerking met de Voedselbank heeft de fractie een motie ingediend die ervoor pleit dat de gemeente met een 

oplossing komt voor de ontstane problemen bij de voedselbank. 
• Bij het drama rondom de Kaardebol heeft de fractie keer op keer de vinger op de zere plek gelegd en de echte oorzaken 

benoemd.
• Tot slot zijn er nog diverse moties die de SP in samenwerking met andere partijen heeft ingediend.

JAARVERSLAG 2016
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 
WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016

Inkomsten 

Reguliere bijdrage landelijke partij  4760,87 

Rente  9,31 

Donaties    0,00 

Incidentele bijdrage Landelijk  1710,06 

Verkoop  0,00 

Overig  789,71 

Totaal  7269,95 

Uitgaven 

Acties  1993,12 

DebetRente  0,08 

Hulpdienst    111,00 

Fractie   37,00 

Scholingskosten  0,00 

ROOD  429,82 

Organisatie- en kantoorkosten   779,69 

Distributie  279,20 

Vergaderruimte en consumpties  1535,89 

Reiskosten  1043,00

Totaal  6208,80 

Winst en verlies over 2016

Totaal inkomsten  7269,95

Totaal uitgaven  6208,80

Toaal  1061,15

 

Saldi op 31-12 2016

Rekening Courant  920,63

Spaarrekening   659,31

Toaal in kas  1579,94

TOELICHTING BIJ HET FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016
Het was zeker geen saai jaar voor de penningmeester. Halverwege maart 2016 kon de opgestelde begroting grotendeels al 
weer in de prullenbak. Dat lijkt erg vervelend, maar is eigenlijk een bewijs van de enorme inzet en dynamiek die binnen onze 
afdeling bestaat.
• Het Oekraïne-referendum is in Zutphen niet onopgemerkt gebleven. Verschillende bijeenkomsten en voorlichtingsavonden 

met interessante spreker(s), zijn door onze afdeling georganiseerd. 
• Met veel succes is Rood weer nieuw leven ingeblazen. Naast dat deze enthousiate groep zeer actief deel heeft genomen aan 

de lopende acties, zal de door hen geïnitieerde actie omtrent nachttrein niet onopgemerkt zijn gebleven.
• Er is stevig in de beurs getast om de marktkraam een waardige afspiegeling van een actieve SP-afdeling Zutphen te laten 

zijn.

FINANCIEEL JAARVERSLAG
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• En natuurlijk de acties rond het Nationaal Zorgfonds. Op enig moment leek Zutphen het centrum van Nederland toen de 
aftrap plaatsvond in mei.

• Er stevig geinvesteerd in promotiemateriaal, jassen, flyers, anzichtkaarten etc.

Omdat we als afdeling zo enorm actief zijn geweest is vanuit Landelijk besloten ons financieel extra te ondersteunen, opdat 
we niet in de rode cijfers zouden geraken.

Helaas is het niet gelukt elke maand €100,00 op de spaarrekening te parkeren. We hadden begroot dat dat er op 1 januri 2017 
€1500,00 ten behoeve van de campagne roond de gemeenteraadsverkiezingen 2018 bop de spaarrekening zou staan. Helaas 
is dat nu iets minder dan de helft, ongeveer €660,00. Daar staat tegenover dat we afgelopen jaar al flink geinvesteerd hebbne 
in campagnematerial dat ook gebruikt kan worden bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar.

Onze inkomsten zijn vergeleken met vorig jaar redelijk stabiel, maar ondanks de hoge uitgaven staan we er wel iets beter voor. 

•  Het saldo staat op € 1579,94. Dat is het beschikbaar saldo plus de reservering (dat wat op de spaarrekening staat) voor de 
verkiezingen 2018.  Maandelijks wordt nog steeds €100,00 geparkeerd op de spaarrekening voor de verkiezingen in 2018. 

De maatregelen die door het bestuur vorig jaar zijn genomen om weer financieel gezond te worden, hebben in 2016 deels hun 
beslag gekregen. 
• Geen zaaltjes meer huren voor kerngroep, bestuur en scholingen. Helaas ontkomen we niet aan huren van zaaltjes. We 

blijven ons best doen dit zo voordelig mogelijk te doen.
•  Uitnodigingen voor ALV's sturen we niet meer per post maar met de Tribune mee. Dit is gelukt.
•  Geen verjaardagskaartjes meer rond sturen. Helaas ook gelukt.
•  Afschaffing van de Tomatenkrant om drukkosten te besparen. Dat is gelukkig niet gebeurd. We hebben ook afgelopen jaar 

kunnen genieten van een prima verzorge Tomatenkrant.

Aan het verzoek declaraties, inclusief bonnnetjes en treinkaartjes, volledig ingevuld in te leveren is prima gehoor gegeven. 

De financiële stukken zijn voor leden ter inzage beschikbaar. 

FINANCIEEL JAARVERSLAG
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JAARPLAN 2017 
Wij zullen de historische taak moeten oppakken die de sociaaldemocraten hebben laten liggen. Die weg is lang en er zullen 
bergen moeten worden verzet. Daarom doen we in 2017 het volgende:

1. We gaan wekelijks de deuren langs
 Het is belangrijker dan ooit om naar de bevolking te luisteren en de mensen in beweging te brengen. Als we het vertrouwen 

van de bevolking terug willen winnen, zullen we ons meer dan ooit onder hen moeten begeven. Zoals het voor voetballers 
normaal is om op één avond in de week te trainen, moet het normaal worden voor SP’ers om op één avond in de week te 
kloppen.

2. Meer training en scholing
 Het is niet makkelijk om de deuren langs te gaan, mensen te organiseren, in beweging te brengen, aan ons te binden. 

Daar is training voor nodig. Daarom organiseren we voor de actieve leden meer trainingsmomenten. Als wij de wereld 
willen veranderen, dan zullen we haar ook moeten leren begrijpen. Daarom besteden we ook meer aandacht aan 
ideologiescholing.

3. Groei naar meer dan 300 leden
 Doordat we met regelmaat de deuren langs gaan, contactgegevens verzamelen en deze mensen later vragen lid te worden, 

en doordat we onszelf trainen in het betrekken van de bevolking, moet het mogelijk zijn om in 2017 meer dan 300 leden te 
hebben voor onze afdeling.

4. Een grotere en sterkere kerngroep
 De kerngroep is de meest logische plek om training te organiseren, plannen te maken en te plannen en nieuwe leden een 

plek te geven om actief te worden. Om onze organisatorische slagkracht te vergroten gaan we op zoek naar een aparte 
kerngroepcoördinator. Nu wordt de kerngroep gecoördineerd door de afdelingsvoorzitter. De kerngroep gaat zich meer dan 
ooit toespitsen op het organiseren en mobiliseren van de bevolking.

5. Behoud van de ROOD-groep
 Om de uitbouw van de afdeling gestalte te geven zal er een beroep gedaan worden op de actievelingen van ROOD. 

Dat betekent per saldo dat ROOD moet gaan zorgen voor nieuwe actieve leden, om het voortbestaan van de groep te 
garanderen. 

6. We blazen de ingestorte werkgroep Lochem nieuw leven in
 In 2017 willen we de werkgroep in Lochem nieuw leven inblazen, zodat we ook daar een plek hebben voor leden om actief 

te worden. Als deze poging opnieuw mislukt, dan zullen we er voor moeten waken nogmaals veel energie en tijd te steken 
in werkgroep Lochem.

7.  Opleiding van nieuwe fractieleden
 De Zutphense SP-fractie heeft lang gefunctioneerd als doorgeefluik van gewone mensen. Wij brachten jarenlang als enige 

fractie het geluid van de straat naar de raad. Daarnaast is het belangrijker dan ooit om verandering af te gaan dwingen. 
Dat kan de fractie niet alleen, daar moet de hele afdeling voor in beweging komen. In de drieslag analyse-alternatieven-
actie speelt de gemeenteraadsfractie een belangrijke rol in het maken van de analyse van problemen en het bouwen van 
alternatieven. Om dat ook na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 te kunnen blijven doen, beginnen we in 2017 met het 
opleiden van nieuwe geschikte kandidaat-raadsleden voor de volgende raadsperiode. We leggen zoveel mogelijk verhalen, 
analyses en achtergronden vast ten behoeve van het verkiezingsprogramma, dat dit jaar zal worden geschreven en als 
stevige ondergrond kan dienen voor de nieuwe fractie.

8. Voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen
 In 2017 regelen we zoveel mogelijk zaken ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Het bestuur stelt 

een kandidatencommissie, een verkiezingsprogrammacommissie en een campagneteam aan dat zich gaat buigen over de 
kandidatenlijst, wethouderskandidaten, de verkiezingscampagne en de campagnestrategie. Over de kandidatenlijst en 
het verkiezingsprogramma wordt gestemd op een Algemene Ledenvergadering. Over eventuele wethouderskandidaten 
wordt gestemd op een Algemene Ledenvergadering die plaatsvindt na de onderhandelingen. Het bestuur organiseert de 
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voorbereiding van een eventuele wethouderskandidaat. De campagnestrategie wordt besproken met de actieve leden in 
de kerngroep. De organisatiesecretaris houdt zich bezig met alle formaliteiten en verplichtingen rondom deelname aan 
gemeenteraadsverkiezingen.

9. Onze ideeën dominant maken
 Naast maatschappelijke en politieke strijd, voeren we ook nog een ideologische strijd. Als wij willen winnen, dan zullen we 

ook onze ideeën dominant moeten gaan maken bij andere politieke partijen. Dat doen we op drie manieren: we bouwen 
bewegingen, we organiseren per kwartaal één thema-avond voor onze eigen achterban en we schrijven met grotere 
regelmaat analyses en opinieartikelen voor in de kranten en/of op onze website.
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