
 

  

T matenkrant! 

SP afdeling Zutphen, Warnsveld en Lochem,  editie  maart 2013 

Toekomst  Hanzehof  op  losse  schroeven  
Terwijl de burgers in Zutphen zich nog vertwijfeld afvragen hoeveel nieuwe 

schulden het college in deze tijd van bezuinigingen bereid is aan te gaan om 

haar ambitieuze nieuwbouwplannen naast het Broederenklooster te realise-

ren, kondigt zich de volgende “onvermijdelijke” uitgave in de cultuursector 

al weer aan. 

 Op 15 maart gaat een groep SP- 

en ROOD-leden in het centrum 

van Zutphen bij de (kleine) 

middenstanders langs om hen te 

bevragen over de aangekondigde  

nieuwe wet sluitingstijden en de 

mogelijke gevolgen met betrek-

king tot de plannen rond het 

Broederenklooster. 

 

 Boze huurders overhandigden 5 

maart ruim 60.000 handtekenin-

gen tegen de voorgenomen huur-

explosie aan een delegatie van 

Eerste en Tweede Kamerleden. 

Mede dankzij het aanhoudende 

protest is de behandeling van de 

wet voor inkomensafhankelijke 

huurverhogingen een week uitge-

steld. SP-Kamerlid Paulus Jansen: 

“Dit verzet toont nogmaals aan 

hoe klein het draagvlak is voor 

het beleid van minister Blok. 

Niemand wint bij een 

huurverhoging tot wel 6,5% per 

jaar.” 

 

 “Bouwen, niet kapotbezuinigen”, 

vindt SP-leider Emile Roemer. 

En zo is het maar net. 
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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. 
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kunnen de adviseurs niets anders vaststellen dan dat het rendement van het 

horecagebeuren binnen de Hanzehof zeer laag is. Het rapport adviseert ook 

minder toneel, symfonische muziek, opera en kindervoorstellingen te 

programmeren, omdat dit de meest verliesgevende genres zouden zijn in het 

programma-aanbod van de Hanzehof. In plaats daarvan moet, volgens het 

rapport, de Hanzehof samen met het Broederenklooster (ja hoor, daar is-ie 

weer) een horecagelegenheid gaan exploiteren. In 2006 is het laatste 

ondernemingsplan (2007-2011) voor de Hanzehof geschreven, en een op de 

toekomst gerichte exploitatie-prognose ontbreekt daaraan.   

Binnen 33 kilometer afstand zijn er rond Zutphen maar liefst 11 professionele 

theaterzalen te vinden. Het besteedbaar inkomen per huishouden in Zutphen, 

lag in 2011 met € 32.100,- ruim € 2.200,- lager dan het landelijk gemiddelde. 

Het is dan ook de vraag in Zutphen of er überhaupt op deze wijze nog 

toekomstperspectief is voor een professionele theatervoorziening. 

 

“Naar één toekomstbestendig Huis Voor de Podiumkunsten Zutphen” is de 

naam van een tot voor kort geheimgehouden rapport gemaakt voor de 

gemeente, om de mogelijkheid te onderzoeken voor een “duurzame” 

financiële exploitatie van de Hanzehof, de muziekschool Muzehof en de zalen 

van Hanzehal. Volgens het weinig diepgravende rapport van het adviesbureau 

BMC is op korte termijn een investering van ongeveer € 5,7 miljoen nodig om 

achterstallig onderhoud aan de gebouwen te verrichten, de gebouwen beter 

te isoleren en om de gevel van het gebouw aan de Coehoornsingel nu al aan 

te passen. De nieuwbouw van de Hanzehof werd nog pas in 2006 opgeleverd. 

BMC stelt ook dat naast al deze investeringen het ook hoog tijd wordt om de 

interne financiële administratie van de Hanzehof eens goed onder de loep te 

nemen.   Wegens  het  ontbreken  van  een  degelijk   kostenplaatsensysteem  

 

Tomaatjes 



 

 

 15 maart MKB-enquête in Zutphen 

 

 30 maart SP-markt 

 

 6 april Malieveld Den Haag! Kijk 

op de website van de SP voor 

informatie. 

 

Agenda  

SP  zegt  vertrouwen  in wethouder  Hans La  Rose  op 

De SP heeft veel aan te merken op de bezuinigingen in de thuiszorg en 

de gevolgen voor hulpbehoevenden en thuiszorgmedewerkers. Nu blijkt 

ook dat wethouder La Rose de raad niet heeft geïnformeerd over de 

wijze waarop Zutphen de aanbesteding heeft geregeld. 

Bezuinigen, hoe doe je dat? 
Wat Piaf zich afvraagt is eigenlijk dit: 

het kabinet kondigt een nieuwe 
ronde van bezuinigingen aan. 

Wederom zal er in allerlei voorzienin-

gen worden gesnoeid, en flink ook. 
Ook zijn er plannen om 258 gemeen-

ten op te doeken, zodat er 150 

gemeenten van minimaal 100.000 

inwoners ontstaan. De “logica” van 
het getal, want naar de kwaliteit van 

het resultaat wordt niet eens 

gekeken. 
Die gemeenten zullen het met steeds 

minder geld moeten doen, zoals nu 

reeds het geval is. 
Daarom is de Sehnsucht van de 

gemeente Zutphen om willens en 

wetens miljoenen te spenderen aan 

een onzinnig uitbreidingsgedrocht 
aan het Broederenklooster des te 

onbegrijpelijker. Ook al omdat een 

oplossing voor de Hanzehof straks de 
nodige miljoenen zal kosten. 

Straks zijn de centjes eenvoudigweg 

op en dan heeft de gemeente te 

weinig geld over om voor al haar 
burgers te zorgen, zoals de wet 

voorschrijft. 

Als je als “gewone burger” dergelijk 
gedrag vertoont en maar onbezonnen 

geld blijft uitgeven aan dure en 

onnodige spullen, geld dat je niet 
(meer) hebt dus, dan komt er een 

moment dat je onder curatele wordt 

gesteld. 

Staat dat lot onze gemeente ook te 
wachten? Daarom mijn vraag: 

bezuinigen, hoe doe je dat? Als de 

burger ieder duppie 4x moet 
omdraaien, waarom doet het college 

dat dan niet als het op zulke 

“grootse” projecten aankomt?               
Piaf 

En dan nog dit... 

In Lochem is gekozen voor bestuurlijke aanbesteding en daar zijn de 

gevolgen van de aanbesteding minder ingrijpend. De SP vindt dat de 

wethouder ernstig in gebreke is gebleven met het juist informeren van de 

raad. “Wethouder Hans La Rose had ons tussen april 2012 en januari 2013 

zorgvuldig en correct moeten informeren over de aanbestedings-

procedure”, aldus Lilian Steenvoort, raadslid  van de SP in Zutphen. 

Bijzonder is dat de wethouder zelf verschillende signalen afgeeft over het 

wel of niet informeren van de raad. Op 29 januari 2013 geeft de wethouder 

na een vraag van een lid van de SP-fractie aan dat hij de forum- en 

raadsleden tussentijds wèl heeft geinformeerd. Op 26 februari 2013 ontving 

de SP-fractie een brief waarin stond dat er geen aanleiding was om de raad 

te informeren. In de De Stentor van 28 februari 2013 verklaart de 

wethouder echter dat hij de raad tussentijds niet voldoende heeft 

geinformeerd. In het artikel stelt hij dat hij “(...) de raad beter had moeten 

informeren over de gang van zaken rond de aanbesteding.” 

De SP is van mening dat deze gang van zaken niet de indruk wekt dat de 

wethouder voldoende doordrongen is van zijn plicht om te allen tijde de 

forum- en raadsleden  volgens de algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur tijdig, zorgvuldig en correct te informeren. De enige conclusie die 

de SP daarom kan trekken is dat het noodzakelijk vertrouwen in de 

capaciteit van de wethouder om zaken aangaande de WMO en zijn andere 

belangrijke taakvelden naar behoren te vervullen ontbreekt. “Dat wat er nu 

allemaal gebeurd is, geeft ons geen vertrouwen in het verder functioneren 

van de wethouder en daarom zeggen wij het vertrouwen in de wethouder 

op”, aldus Lilian Steenvoort.  Aldus geschiedde via een motie van 

wantrouwen op de raadsvergadering van 11 maart 2013. 

Zorg voor elkaar in Zutphen biedt 

duizenden handtekeningen aan 
Voorafgaand  aan de raadsvergadering van 11 maart boden leden van het 

actiecomité Zorg voor elkaar in Zutphen aan wethouder Hans La Rose 

duizenden handtekeningen aan voor het behoud van goede zorg in 

Zutphen. Het comité bestaat uit leden van AbvaKabo, de getroffen 

werkers in de zorg en leden van de SP. Zij hebben de afgelopen weken de 

duizenden handtekeningen verzameld op de markt, door langs de deur te 

gaan en door verzorgingshuizen te bezoeken.  

 

 

De gemeenteraad werd voorgehouden dat Zutphen met acht andere 

gemeenten de samenwerking aanging en gezamenlijk voor een traject werd 

gekozen; tevens beweerde het college de volledige bevoegdheid te hebben 

waarbij de raad niets meer in te brengen zou hebben. Later bleek dat 

Zutphen heeft gekozen voor een Europese aanbesteding, terwijl de meeste 

andere gemeenten juist voor een bestuurlijke aanbesteding kozen. 

In de praktijk blijkt nu dat er in Zutphen 

chaos is ontstaan doordat Vérian de 

aanbesteding niet heeft kunnen winnen,  

met als gevolg dat Vérianmedewerkers 

worden ontslagen en opnieuw moeten 

solliciteren. Cliënten moesten in 

december 2012 een andere organisatie 

kiezen en konden hun vertrouwde hulp 

niet behouden. 


