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Teuge ziet ze vliegen
Zutphense raad wil wel af van het subsidiëren van gefortuneerde sportvliegers Teuge 
In de Stedendriehoek  zijn er vier gemeenten met aandelen  in de noodlijdende NV  Luchthaven Teuge: Apeldoorn 
(54%) Deventer (25%), Zutphen (11.5%) en Voorst (8.5%). De recentelijk aangestelde directeur van luchthaven Teuge 
presenteerde in een forumvergadering met verve het nieuwe businessplan voor deze witte olifant aan de leden van 
de Zutphense gemeenteraad.  
Als  we  Schiphol  niet  meereke‐
nen,  zijn  er  in  Nederland  nog 
zo’n  16  andere  met  gemeen‐
schapsgeld  gefinancierde  lokale 
luchthavens,  die  alle  in  compe‐
titie  met  elkaar  zijn.  Tegen  de 
principes  van  de  door  rechts  zo 
bejubelde marktwerking in wordt 
op die manier met belastinggeld 
een  inefficiënte  nationale  lucht‐
haveninfrastructuur  in  stand  ge‐
houden.  Er  vinden  jaarlijks  ruim 
een  half  miljoen  vliegtuigbewe‐
gingen plaats. In Teuge zijn dat er 
jaarlijks  zo’n  74.000.  Daar  zijn 
ongeveer  60%  les‐  en  oefen‐
vluchten  bij,  voor  de  gefortu‐
neerde  vliegsportbeoefenaar. 
Alles  bij  elkaar  opgeteld  is  het 
verlies  van  Teuge  ruim  2.5 
miljoen Euro. Het nieuwe zaken‐
plan  gaat  er  vanuit  dat  er  in 
Teuge  in  ieder  geval  tot  2016 
jaarlijks verlies wordt gedraaid.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: Teuge Business plan

Tijdens  een  eerdere  presentatie  over 
de  luchthaven  in  de  raad  werd  het 
duidelijk  dat  de  meerderheid  van  de 
raadsleden in Zutphen eigenlijk het 
liefst zo snel mogelijk afstand wil doen 
van  de  Zutphense  aandelen  in  deze 
luchthaven.  Volgens  de  directeur  van 
Teuge  lijkt  dit  in  de  nabije  toekomst 
mogelijk  te  worden,  omdat  er  zowel 
lokale  als  buitenlandse  investeerders 
bereid  zouden  zijn  om  de  toekomst‐
plannen voor de  luchthaven  te onder‐
steunen. De SP in Zutphen verwelkomt 
deze  ontwikkeling.  De  Zutphense 
aandelen  en  de  financiële  garanties 
aan  het  vliegveld  hebben  tot  nu  toe 
alleen maar geld gekost. Het heeft de 
burgers  in  Zutphen  niets  opgeleverd. 
Iedere  stap  die  het  college  onder‐
neemt om zo snel mogelijk haar risico‐
volle  betrokkenheid  bij  deze  onder‐
neming  tot  nul  te  reduceren  juichen 
wij daarom van harte toe. 

Moderne slavernij 
Colleges in de Stedendriehoek willen financiering huishoudelijke verzorging halveren 
De gemeenten in de Stedendriehoek, waaronder de gemeente Zutphen, zijn van plan om de huishoudelijke zorg aan mensen die 
zich niet meer zelfstandig kunnen redden, opnieuw uit te besteden. Om dit te kunnen doen moeten wel eerst “even” de door 
een meerderheid  in  de  2e  Kamer  aangenomen Wet  Kant  (van  SP‐corifee  Agnes  Kant)  om  de  negatieve  aspecten  van  de 
marktwerking uit de zorg te halen, door de colleges worden omzeild.  
Dankzij de Wet Kant werd de plicht tot 
Europese  aanbesteding  afgeschaft  en 
kregen  gemeenten  ruimte  om  van 
thuiszorg weer  echte  zorg  te maken. 
Ook  kwam  er  een  lokaal  basistarief 
voor  huishoudelijke  verzorging. 
Binnen  de  huishoudelijke  verzorging 
wordt  onderscheid  gemaakt  tussen 
Huishoudelijke Verzorging 1  (HV1)  en 
Huishoudelijke Verzorging 2  (HV2). Bij 
HV1  wordt  de  ontvanger  in  staat 
geacht zelf de regie te voeren over de 
planning van de activiteiten.  Bij HV2 is 
er ook  sprake  van hulp bij de organi‐
satie en het plannen van het huishou‐
den. Het plan van de colleges is nu om 

Huishoudelijke Verzorging (HV) voortaan 
Huishoudelijke  Hulp  (HH)  te  noemen. 
What’s in a name, zou je denken. Wel, in 
de  plannen  voor  aanbesteding  staat 
onder andere het volgende: 

 HH1, de “vervanger”van HV1 wordt 
gegund  op  basis  van  (alleen)  prijs, 
namelijk  op  basis  van  het 
minimumloon (€10,=); 

 HH2, de “vervanger”van HV2 wordt 
aangeboden  op  basis  van  prijs  en 
kwaliteit, maar het aan te besteden 
bedrag  gaat  tegelijk  van  €27  naar 
€13 per uur – een halvering dus; 

 Indicatiecriteria worden aangepast; 

 Er wordt  “gemikt”  op  85% HH1  en  15% 
HH2,  wat  dus  veel  minder  hulp  bij  de 
huishoudelijke verzorging betekent; 

 De  hiervoor  genoemde  bedragen  zijn 
bedragen  die  naar  bemiddelingsbureaus 
gaan.  De  huishoudelijke  hulp  ziet  daar 
normaliter maximaal 70% van. 

De  SP  vreest  dat  de  huishoudelijke  hulpen, 
die al eerder beknot zijn  in hun  inkomen, nu 
helemaal  voor  een  habbekrats moeten  gaan 
werken en dat er  veel geld aan de  strijkstok 
van managers  en  bemiddelingsbureaus  blijft 
hangen.  Het  voorstel moet  wat  ons  betreft 
dan ook van  tafel. Het hele voorstel   van de 
colleges is te zien op www.zutphen.sp.nl.  

   



Gedachtegoed 
Als de media spreken over gedachtegoed, dan hebben ze het bijna altijd 
over  partijen,  verenigingen,  bewegingen,  of  personen  aan  de  uiterst 
linker‐ of  rechterzijde van het politieke spectrum, en vrijwel nooit over 
het politieke midden. Blijkbaar hebben partijen als SP, SGP en PVV een 
gedachtegoed,  en  partijen  als  CDA,  PvdA  en GroenLinks  niet  –  of  niet 
meer.  

 

Gemeentelijk Rommeltje 
 

In  een  recent  rapport  concludeert  de 
Rekenkamercommissie  van  Zutphen 
opnieuw  dat  de  kwaliteit  van  de 
administratie  van  het  leerlingenvervoer 
(gefinancierd  door  de  gemeente)  zó 
beroerd  is  dat  externe  controle  en 
toetsing niet mogelijk is. Helaas is dit niet 
nieuw.  
 

Ook  in  vorige  rapporten  deed  de 
commissie  haar  beklag  over  de  kwaliteit 
van  de  administratie  van  het  leerlingen‐
vervoer.  Er  werd  zelfs  een  rapport  over 
geschreven  met  de  veelzeggende  titel 
Sturing  vereist.  Daarin  staat  ondermeer 
dat  er  maandenlang  een  getekend 
contract ontbrak  tussen de  gemeente  en 
het  taxibedrijf  dat  veel  van  de  diensten 
voor  het  leerlingenvervoer  levert.  Het  is 
treurig  dat  dit  al  jarenlang  voortdurende 
administratief  rommeltje niet eens wordt 
aangepakt.  Een  uitkeringsgerechtigde 
wordt op water en brood gezet als er een 
enkel  briefje ontbreekt  of de  administra‐
tie niet 100% op orde  is. Misschien moet 
de gemeente naar zich zelf  toe ook maar 
eens zo streng worden. 
 

Wat  dat  gedachtegoed  –  van  wie  of 
wat dan ook – inhoudt, wordt ook niet 
altijd  duidelijk  gemaakt.  Voor  de 
middenpartijen  lijkt  het  me  echter 
bijzonder  lastig  om  helemaal  zonder 
gedachtegoed door het leven te gaan. 
Neem  nu  eens  GroenLinks.  Volgens 
sommigen GroenRechts, en ook wordt 
er  wel  eens  aan  dat  “Groen” 
getwijfeld, vooral na hun ommezwaai 
die  resulteerde  in  het  akkoord  na  de 
val  van  het  kabinet.  Aan  vermeende 
principes  lijkt bij GL  altijd wel  een of 
andere draai te geven, net als bij D66. 
Of de PVV: na de hierbovengenoemde 
val  van  het  kabinet  liet  het  NOS‐
journaal de Leider van deze beweging 
ruim  tien  minuten  lang  eindeloos 
herhalen  dat  hij  zijn  rug  recht  zou 
hebben gehouden – een soort mantra. 
Nu kan men in de handelingen van de 
2e Kamer  lezen dat hij – afgaande op 
wat  hij  eerder  beloofde  –  minstens 
180  keer  niet  zijn  rug  recht  hield  en 
tegen  eigen  programmaonderdelen 
stemde.  Als  gedoogpartner  kun  je  je 
gedachtegoed  ook  wel  eens  uit  het 
oog verliezen, nietwaar? 
In  deze  meidagen  moet  ik,  met  “de 
rug recht houden”  in gedachten, vaak 
denken  aan  mijn  vader  Gerard.  Zijn 
gedachtegoed was  zeker  en  vast  het 
socialisme.  Zijn broer  Jaap, mijn oom 
dus,  was  een  overtuigd  en  praktize‐
rend christen, en hij was zeer gelovig. 
In de oorlog maakten  zij deel uit  van 
een  kleine  groep  verzetsmensen,  de 
Naamloze  Vennootschap,  die  joodse 
kinderen uit de  crèche,  tegenover de 
Hollandse Schouwburg  in Amsterdam, 
wegsmokkelde en bij onderduikgezin‐
nen  in  Brunssum  en  Nijverdal  en 
omstreken onderbracht. De studenten 
van  de NV  hadden  de  naam  bedacht 
vanwege het feit dat die kinderen niet 
naamloos  ten  onder  mochten  gaan. 
Brammetje  werd  Henk,  Sarah  werd 
Ingrid.  Zij  en  250  andere  kinderen 
hebben  op  die  manier  de  oorlog 
overleefd. In 1985 is in het Brunssum‐
se Vijverpark een monument voor de 
NV onthuld. 
Op een zekere dag in 1943 vroeg Jaap 
aan Gerard:  “Wat doe  je als  je wordt 
gepakt?”   
Gerard: “Dan lul ik me d’r wel uit.”   
Jaap:  “Maar dan  lieg  je.  Je moet niet 
liegen, en zwijgen, anders zondig je.” 

Mijn  vader  heeft  zich  er  één  keer,  in 
Sittard, uit  kunnen  lullen. Het was mijn 
vader Gerard ten voeten uit.  
Dat  ging  zo:  met  een  zwangere  en 
overduidelijk  joodse  dame  en  een 
joodse  baby  aan  zijn  zijde  moest  hij 
langs  een  controle  van  Landwachters, 
een onderafdeling van NSB‐knuppels en 
andere bruinhemden; het was  in Sittard 
op het station, na een  reis van 7 uur  in 
de trein van Amsterdam naar Sittard.  
Ze hadden wat koffers bij zich en Gerard 
zweette  nogal.  Hij  liep  langs  de  rij,  en 
blufte tegen een paar bruinhemden, met 
zijn  hoofd  knikkend  naar  de  koffers: 
“Och  heren,  kunt  u  éven  de  deur 
openhouden?” De  “heren”  openden  de 
deur en wèg waren ze.  
Later had hij minder geluk (verraden) en 
vanaf 1943 zat hij de rest van de oorlog 
uit  in concentratiekamp Sachsenhausen, 
waar  hij  door  de  Russen,  tijdens  het 
beleg om Berlijn, werd bevrijd. Hij hield 
er  na  de  oorlog  een  KZ‐syndroom  aan 
over, maar  zijn  gedachtegoed  heeft  hij 
behouden tot hij in 1978 overleed. 
Met Jaap liep het ook niet zo goed af. Hij 
werd in Nijverdal opgepakt. De kinderen 
daar hebben nog kunnen vluchten. Maar 
Jaap werd  in Ommen verhoord  (gemar‐
teld) en de dag erna gefusilleerd. Hij had 
zijn rug recht gehouden, want bekend is 
(via  getuigenissen na de oorlog) dat hij 
bleef  zwijgen. Na de oorlog werd hij  in 
Ommen  herbegraven met militaire  eer, 
zoals dat heet. 
 

Je  zou  dus  kunnen  zeggen  dat  de 
betekenis van zowel “gedachtegoed” als 
“de  rug  recht  houden”  sindsdien 
behoorlijk  is  gedevalueerd.  Links  is niet 
altijd  links  meer,  rechts  wordt  steeds 
rechtlijniger,  en  het midden  heeft  vaak 
helemaal  geen  omlijnd  gedachtegoed. 
En  “de  rug  recht  houden”,  van  die 
meneer  Wilders?  Het  zou  consequent 
zijn als  je  je gedachtegoed,  zo  je dat al 
hebt, verdedigt in het publieke debat, in 
de  Kamer,  maar  ook  op  TV  in  een 
talkshow, met opponenten. Ik daag hem 
uit om dat eens te doen. 
 

Mijn  vader  zou,  als  hij  nu  nog  leefde, 
zeker  actief  lid  zijn  van  de  SP.  En  hem 
kennende, denk ik dat hij Wilders en die 
bittere mevrouw  Sap  zó  onder  de  tafel 
zou lullen.  
 

Piaf 

Agenda 
 

 26 mei: zaterdagmarkt SP 

 
 2 juni: 18e SP‐congres 

 
             12 september: verkiezingen! 
 

 




