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Sutfene verzint en int op eigen houtje eigen bijdrage 

Sutfene, de  grootste AWBZ‐instelling en  zorgaanbieder  in de  regio  Zutphen, heeft op 17 december haar  cliënten  voor de 
dagbehandeling een brief geschreven waarin staat dat zij per 1 januari 2013 per behandeling een eigen bijdrage zal innen. Dit 
om de door Den Haag opgelegde bezuinigingen op de vervoerskosten op te vangen. De SP vindt dit een onbegrijpelijke stap. 

De  SP  stelt  dat  zowel  het  financieren 
van  AWBZ‐instellingen  als  het  bereke‐
nen  en  incasseren  van  de  eigen 
bijdragen  voor  de  Algemene  Wet 
Bijzondere  Ziektekosten  (AWBZ)  en  de 
Wet  maatschappelijke  ondersteuning 
(Wmo)  wettelijke  taken  zijn  van  het 
Centraal  Administratie  Kantoor  (CAK). 
Het kan dus niet zo zijn dat organisaties 
als  Sutfene  bedrijfsmatige  bezuinigin‐
gen die via het CAK worden  ingevoerd, 
op  eigen  houtje  bij  haar  cliënten  in 
rekening brengen. 

 

Het  College  Voor  Zorgverzekeringen 
(CVZ) heeft bepaald dat het vervoer van 
en  naar  een  AWBZ‐instelling  voor  een 
medisch  voorgeschreven  dagbehande‐
ling  een  integraal  onderdeel  uitmaakt 
van de via de AWBZ gefinancierde zorg. 
Wij vinden het uit den boze dat via het 
eigenmachtig  verzinnen  en  innen  van 
nieuwe  vormen  van  eigen  bijdragen 
door de zorgverleners als Sutfene, deze 
in feite eigenmachtig en buitenwettelijk 
herdefiniëren  waar  het  door  het  CVZ 
vastgestelde  zorgpakket  uit  bestaat. 
Zorginstellingen  als  Sutfene  moeten 
zich  houden  aan  de  normen  en 
definities vastgesteld door de wetgever, 
en  kunnen  niet  op  eigen  houtje  deel‐
aspecten van de door het CVZ bepaalde 
zorg  apart  in  rekening  gaan  brengen. 
Dan wordt het helemaal een  zootje en 
wordt  de  toch  al  veel  te  ver  doorge‐
privatiseerde zorgsector voor Den Haag 
helemaal onbestuurbaar. 

De SP Zutphen heeft deze problematiek 
inmiddels voorgelegd aan haar tweede‐
kamerfractie in Den Haag. 

 

 

 

 

 

Thuiszorg‐ontvangers èn  
‐personeel alwéér de klos 

In  de  Tomatenkrant  van  mei  2012 
schreven  we  al  verontrust  over  het 
voornemen  van  de  gemeenten  in  de 
Stedendriehoek  om  huishoudelijke 
verzorging voortaan huishoudelijke hulp 
te noemen en de thuiszorg opnieuw aan 
te besteden. Zo zou nog verder worden 
beknibbeld  op  de  toch  al  sterk  afge‐
slankte zorg.  
 

Het  nieuwe  aanbestedingsproces  is  nu 
afgerond, en met ingang van 1 maart zijn 
er  vier  (nieuwe)  thuiszorgorganisaties 
werkzaam  in  Zutphen.  Vérian,  de 
thuiszorgorganisatie  die  tot  nu  toe  in 
Zutphen actief was, heeft de boot gemist. 
170 medewerkers  worden  ontslagen  en 
moeten  opnieuw  solliciteren.  Als  ze 
worden  aangenomen  is  dat  tegen  een 
lager  salaris  op  een  nul‐uren  contract. 
Hun cliënten moeten ook kiezen voor een 
nieuwe  thuiszorgorganisatie.  Ze  mogen 
hun  oude  en  vertrouwde  thuishulp  niet 
houden.  De  vakbonden  adviseren  de 
thuiszorgmedewerkers om geen nul‐uren 
contract  te  tekenen,  maar  om  een 
werkloosheidsuitkering  aan  te  vragen. 
Dat  is  op  het  moment  gemakkelijker 
gezegd dan gedaan, want hoewel Vérian 
wèl een opzegtermijn van drie maanden 
in  acht  moet  nemen,  zijn  er  nog  geen 
formele  ontslagen  gevallen.  Pas  als  het 
UWV  een  ontslagvergunning  verleent, 
kan  een  werkloosheidsuitkering  worden 
aangevraagd. De SP in Zutphen inventari‐
seert  de  gevolgen  van  dit  bezuinigings‐
beleid en bereidt zich voor op acties.   

SP Werkgroep Lochem 
onderzoekt zorg 
De  SP  Werkgroep  Lochem  wil  graag 
meer weten over het wel en wee van 
de  ouderen  in  Lochem.  Ondersteund 
door  de  SP  afdeling  Zutphen 
organiseert de werkgroep daarom een 
enquête om een beter beeld te krijgen 
van  de  situatie  van  ouderen  in  de 
gemeente.  
Door  middel  van  een  lijst  met  18 
vragen  hoopt  de  werkgroep  te 
inventariseren wat  de mensen  op  het 
moment  vinden  van  de  kwaliteit  van 
het  huidige  zorgaanbod  en  aan welke 
aspecten  van  de  zorg  in  de  toekomst 
meer  aandacht  zou  moeten  worden 
besteed. De huis‐aan‐huis verspreiding 
van  de  enquêteformulieren  begint  in 
Eefde. De vrijwilligers van de SP halen 
de  ingevulde  formulieren  twee  dagen 
later weer bij de bewoners thuis op. De 
resultaten  van  deze  enquête  zullen 
ondermeer  op  de  website  van  de  SP 
worden gepubliceerd. 

 

 

Colofon 

SP
 

Correspondentieadres: 
Weg naar Laren 68 
7203 HN Zutphen 
Telefoon  0575 510 547 

SP‐hulpdienst 
 

De  SP  Zutphen‐Warnsveld‐Lochem heeft  een 
eigen  hulpdienst  die  u  met  raad  en  daad 
bijstaat  bij  allerlei  vragen  en  diensten.  De 
hulpdienst is er voor leden en niet‐leden.  
 06 1741 6289. 

Redactie en reactie 
De  Tomatenkrant!  wordt  gemaakt  door 
Engbert  Gründemann  en  Wim  Musch  en 
wordt  verspreid  in  Zutphen,  Warnsveld  en 
Lochem.  Reageren?  Stuur  een  e‐mail  naar 
zutphen@sp.nl  



 

 

Wegens  de  crisis  is  het  oorspronkelijk  plan  (€10 miljoen  van  het  NUON‐geld 
gebruiken)  teruggeschroefd naar  slechts €2 miljoen, waar nu nog €1,7 miljoen 
van over  is. Het college stelt nu voor om hiervan €500.000 te gebruiken om de 
voorbereidingskosten  te  betalen  voor  het  installeren  van  drie  nieuwe 
windturbines,  onder  leiding  van  de  door  de  VVD‐  fractievoorzitter  geleide 
coöperatie Zutphen aan ZET.   De windturbines  zouden  jaarlijks 18 gigaWattuur  
aan nieuwe groene stroom produceren. Deze uitbreiding zou gelijk staan aan 2,4 
procent  van  het  totale  energiegebruik  van  de  gemeente.  De  SP  vindt  dat  de 
kosten  gerelateerd  aan  het  creëren  van   maatschappelijk  draagvlak  voor  een 
investering  in nieuwe windmolens  in  Zutphen betaald  zouden moeten worden 
door  de  investeerders  zelf.  Zij  strijken  uiteindelijk  ook  de  winst  op  van  de 
investering van plm. €7½ miljoen die nodig is om e.e.a. te realiseren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor het uitvoeren van “energiescans” wordt maar  liefst €2,8 ton gereserveerd. 
Met  één  telefoontje naar  een bekend  lokaal  installatiebedrijf  in  Zutphen  komt 
men het gratis doen. Gemeentedaken, de daken van de Hanzehallen en scholen 
kunnen  gratis  met  zonnestroompanelen  worden  bedekt,  en  de  investering 
betaalt  zichzelf  terug  uit  de  extra  stroomopbrengsten. Om  dit  te  realiseren  is 
alleen  politieke wil  nodig,  en  geen  €2,8  ton. De  financiële  gezondheid  van  de 
gemeente Zutphen zag er  in 2007 heel anders uit dan  in 2013. Daarom vindt de 
SP fractie dat het beetje NUON geld dat nu nog over  is, beter gereserveerd kan 
worden  om  de  147  slachtoffers  en  eigenaren  van  het  hopeloos  mislukte 
energiezuinige woningbouwproject  in de Teuge  te  compenseren. Het  falen van 
de gemeente om dit project naar behoren uit te voeren en te begeleiden, heeft 
ertoe  geleid  dat  een  hele wijk  vol  staat met  onverkoopbare woningen. De  SP 
vreest  dat  het  onvermijdelijk  is  dat  de  gemeente,  als  initiatiefnemer  van  het 
debacle in de Teuge door de bewoners aansprakelijk zal worden gesteld. Het geld 
kan beter nog eventjes op de bank blijven staan om éérst de problematiek in de 
Teuge fatsoenlijk tot een oplossing te brengen. 
 

 

Dinsdag 15 januari, 19:30, De Born: 
vergadering met medewerkers in de 
thuiszorg. 
 

Vrijdag 18 januari 10‐12 uur en 14‐
16 uur: Openbare forumvergadering 
Broederenklooster (Burgerzaal) 
 

Zaterdag 19 januari: kerngroep haalt 
enquêteformulieren op in Eefde met 
leden van werkgroep Lochem 
 

Dinsdag 29 januari, 20:00 uur: 
scholing Heel de mens in het DWK 
 
Acties: zie www.zutphen.sp.nl  

 
 

Agenda  

Dinsdagavond 8 januari is in SP-afdeling Zutphen 
succesvol een kerngroep opgericht. Een kerngroep 
is een club van actieve leden van een SP-afdeling en 
vormt daarom ‘de kern’ van de afdeling. 
 
"Van alle linkse partijtjes die in de jaren ’70 
werden opgericht, is de SP als enige doorgebroken 
als grote landelijke partij. Dat komt omdat we een 
praktische partij zijn. Niet lullen maar poetsen. De 
straat op, de wijk in, en luisteren naar de mensen. 
En vervolgens samen met die mensen actie voeren 
voor een beter Nederland", aldus Nils Müller, die 
het eerste deel van de avond aan elkaar praatte. 
"SP Zutphen is groeiende en alleen een bestuur, 
een fractie en een ROOD-groep volstaan niet meer. 
Daarom is nu de tijd rijp voor een kerngroep, waar 
alle leden van de SP die hun handen uit de mouwen 
willen steken zich bij aan kunnen sluiten." De 
kerngroep bestaat na de oprichting uit ruim 20 
actieve leden. Lees meer op www.zutphen.sp.nl.

SP‐fractie wil geen investeringen in verouderd energieneutraal plan 
In  2007  heeft  de  gemeenteraad  unaniem  besloten  dat  Zutphen  in  2020  een  energieneutrale  gemeente moet  zijn.  In  het 

daaropvolgende beleidsplan is deze fraaie (maar niet realistische) ambitie losgekoppeld van het eerder afgesproken jaartal. 

Optimisme...of natte voeten? 

En dan nog dit... 


