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Gissen naar het “weerstandsvermogen”
Zutphen eindigt boekjaar 2011 met nadelig saldo van €7,6 miljoen 
Drie maanden later dan normaal heeft de accountant van Deloitte de jaarrekening voor 2011 van de gemeente Zutphen op 25 
juni eindelijk goedgekeurd. Een goedgekeurde  jaarrekening betekent niet veel meer dan dat de accountant verklaart dat de 
gepresenteerde cijfers een getrouw beeld geven van de  financiële positie waarin de gemeente zich bevindt. Deze positie  is 
echter niet erg florissant.  

Er is voor ongeveer €15 miljoen afgeboekt 
op  de waarde  van  de  grond  van  het  ge‐
meentelijk  grondbedrijf.  Het  boekjaar 
wordt beëindigd met het grootste  tekort 
uit de  recente geschiedenis van Zutphen, 
€7,6 miljoen. Zoals ook al  in het verleden 
het geval was, blijft de accountant hame‐
ren  op  de  urgente  noodzaak  om  interne 
financiële controles binnen de gemeente‐
lijke  administratie  te  versterken. De  pro‐
grammarekening over het  jaar 2011  sluit 
met een nadelig saldo van €21,5 miljoen. 
En  de  gemeente  heeft  enorm  ingeteerd 
op het eigen vermogen, waarvan volgens 
de accountant nu nog slecht € 2,2 miljoen 
vrij  beschikbaar  is.  Het  tekort wordt  ge‐
dekt  uit  het  geld  dat  de  gemeente  ont‐
vangt  van  de  verkoop  van  de  NUON‐
aandelen, geld dat eigenlijk (door de raad) 
voor het bevorderen  van  groene  energie 
en duurzaamheidsmaatregelen binnen de 
gemeente was bestemd.  
Het  weerstandsvermogen  van  een 
organisatie  is haar  financiële weerstands‐
capaciteit  in  relatie  tot  de  risico’s waar‐
voor  geen  voorzieningen  zijn  getroffen. 
Voor  de  gemeente  geeft  het  weer‐
standsvermogen dus de mate aan waarin 
men  in staat  is om financiële tegenvallers 
het  hoofd  te  bieden.  In  crisistijd  is  het 
cruciaal om goed  te weten hoe hoog het 
weerstandsvermogen  feitelijk  is. Als deze 
kennis  en  informatie  ontbreekt,  kun  je 
gewoon  niet  op  een  verantwoorde wijze 
de  risico’s  van  nieuwe  grote  investe‐
ringsprojecten  overzien  en  ook  geen 
nieuwe financiële verplichtingen aangaan. 
Gemeentes  zijn  dan  ook  wettelijk  ver‐
plicht  om  in  hun  jaarrekening  over  het 
beschikbare  weerstandvermogen  te  rap‐
porteren.  Volgens  Deloitte  accountants 
heeft Zutphen geen  inzicht  in de omvang 
van  het  weerstandsvermogen.  In  een 
eerdere  (niet  door  de  accountant  goed‐
gekeurde  versie)  van  de  jaarrekening 
kwam  de  gemeente  uit  op  een  weer‐
standvermogen van ruim € 19 miljoen.  
In de nu halsoverkop goedgekeurde versie 
komt men op € 14 miljoen uit. 

De accountant plaatst de serieuze kantte‐
kening  dat  het  tekort  in  2011  van  €7,6 
miljoen hierin nog niet  is verwerkt.   Ook 
de gebruikte waarde van de zogenaamde 
stille reserves (€ 10,3 miljoen in gemeen‐
tegebouwen) die vermeld zijn in de weer‐
standsberekening,  zijn  gebaseerd  op  het 
verouderde prijsniveau   van 2007. Alleen 
nog  maar  de  onbenutte  belasting 
“heffingscapaciteit”  (€  1,1  miljoen)  lijkt 
het  weerstandsvermogen  van  het  prak‐
tisch failliete Zutphen nog te schragen. 

De  interne  financiële  controles  voldoen 
nog  steeds niet, en het  college van B&W 
lijkt te volharden met het doorzetten van 
dure  ambitieuze  “gerichte”  investerings‐
plannen  en  het  nemen  van  de  daarbij 
behorende risico’s.  

De  wethouder  van financiën  Mevr.  Eri 
Willeumier  (D66) moest diep  in het  stof 
bijten tijdens de forumvergadering waar‐
in  besproken  werd  of  de  jaarrekening 
door  de  raad  kon worden  goedgekeurd. 
Uiteindelijk  kreeg  ze hier  tegen heug  en 
meug  toestemming  voor,  want  als  de 
vastgestelde jaarrekening niet vóór 15 juli 
bij  de  provincie  is  ingeleverd, wordt  de 
geldkraan dichtgedraaid en komen onder 
andere de maandelijkse salaris‐ en uitke‐
ringsbetalingen  in  het  geding.  Dat  wil 
natuurlijk niemand. De SP vindt het zeer 
zorgelijk  dat  de  gemeente  een  geflat‐
teerde indruk geeft in haar verslaglegging 
van  het  beschikbare  weerstandsver‐
mogen.

Muziek in de Muziekkoepel
Zutphense  muzikanten  vragen  zich  al 
jaren af wat D’66 nu eigenlijk voor ogen 
had  toen ze  in 2008 het  initiatief namen 
om  een  prachtige  muziektent  neer  te 
zetten op de  IJsselkade. Tot nu toe  is de 
muziekkoepel  namelijk  nog  maar  één 
keer gebruikt.  
Omdat  er  geen  informatiebordje  bij  de 
koepel  staat waarop  staat wat  er nu wel 
of niet mag, blijft de koepel het hele  jaar 
door  leeg.  Een  leider  van  een 
percussiegroep uit Zutphen wilde onlangs 
graag  een  concert  geven  in  de  koepel, 
maar  kreeg  desgevraagd  van  de 
ambtenaar  die  erover  gaat  te  horen  dat 
dit niet mocht.  
SP‐fractievoorzitter  Lilian  Steenvoort 
heeft cultuurwethouder Hans  la Rose om 
duidelijkheid  hierover  gevraagd,  en 
gekregen.  
Iedere  vorm  van  niet‐elektronisch 
versterkte  muziek  mag.  Omdat  de 
wethouder  het  spontaan  gebruik  van  de 
muziekkoepel  juist  wil  stimuleren,  is  het 
aanvragen van een vergunning niet nodig, 
stelt hij.  
Als  er  nu  nog  een  klein  informatiebordje 
wordt geplaatst bij de koepel waarop deze 
informatie  vermeld  staat,  weten  de 
muzikanten ook waar ze aan toe zijn. 



    Verkiezingen

SP‐voorstel: “pamperen” of echte dienstverlening?
Praktisch alle huurders die  in de schuldhulpverlening terecht komen hebben huurschuld. Het merendeel (65%) ontvangt bijstand of 
een  andere  uitkering  van Het  Plein  in  Zutphen.  Schuldhulpverlening  is  een  van  de  taken  van Het  Plein, dus  lijkt  het  nemen  van 
preventieve maatregelen om het huurachterstandsrisico dat deze kwetsbare groep loopt te reduceren een logische stap. 

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.  
Het telefoonnummer is 06 1741 6289. 
 

Redactie en reactie 

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

 

19 augustus: SP‐familiedag en  
start van de campagne in het  
Openluchtmuseum in Arnhem.  
U kunt u aanmelden via SP.net 
Vanaf 11 augustus iedere zaterdag 
SP‐markt; eind juli geen SP‐markt. 
12 september: een dag om te 
onthouden! 
Acties: zie www.zutphen.sp.nl  

 
 
 

Daarom  stelde  SP  fractie  voorzitter  Lilian 
Steenvoort tijdens de recente algemene be‐
schouwing  aan  het  college  voor  om  Het 
Plein  te  vragen  hun  cliënten  te  verzoeken 
om via hun bankafschriften te  laten zien of 
ze  in staat zijn om minimaal drie maanden 
aaneen  niet  “rood”  te  staan.  Cliënten  die 
dit  niet  kunnen,  kunnen  dan  het  aanbod 
krijgen  dat  Het  Plein  voortaan  hun  vaste 
maandelijkse  lasten  betaalt.  Het  bedrag 
wordt  dan  van  hun  uitkering  afgetrokken. 
Deelname aan deze regeling moet uiteraard 
vrijwillig  zijn, maar  Lilian  is  zeker  dat  veel 
Pleincliënten  deze  dienstverlening  niet  als 
“bemoederen”, maar  juist als zeer welkom 
zouden  beschouwen.  In  Rotterdam,  waar 
Lilian  bij  de  sociale  dienst  heeft  gewerkt, 
wordt  deze  dienstverlening  al  jaren  ver‐
leend.  Als  Het  Plein  deze  taak  gaat  ver‐
richten,  zullen  niet  alleen  veel  uithuis‐
zettingen  en  huurachterstandsproblemen 
kunnen  worden  voorkomen,  maar  wordt 
ook het aantal mensen dat het risico  loopt 
om  in  de  schuldhulpverlening  terecht  te 
komen  verminderd.  Als  dit  systeem  van 
vroege  signalering  eenmaal  is  ingevoerd 
lijkt  het  de  SP  logisch  om  Pleincliënten  te 
laten  melden  wanneer  ze  twee  of  drie 
maanden  aaneen  “rood”  hebben  gestaan. 
Dan  weet  de  Pleincoach  dat  er  een 
probleem  is waar  hij wat  aan moet  doen, 
en kan hij de potentiële schuldhulpcliënt op 
tijd op het droge helpen. Omdat de SP niets 
meer van het college over dit voorstel ver‐
nam, heeft zij  tijdens de  recente behande‐
ling van het “beleidsplan effectieve schuld‐
dienstverlening”  wethouder  Withagen  op 
de  vrouw  af  gevraagd  wat  ze  van  het 
voorstel  vond.  Ze  gebruikte  de 
neerbuigende term “pamperen” om aan te 

 

Markt 1 en 8 september op de Schupstoel
Dankzij een initiatief van de SP in het Presi‐
dium  kan  er  op  1  en  8  september  toch 
“gemarkt”  worden.  De  politieke  partijen, 
waaronder de SP, krijgen op die dagen een 
standplaats  aan  de  Schupstoel.  Waarvan 
akte. 

geven wat ze van het voorstel vond, en gaat 
er dus niet mee akkoord. Het  lijkt er op dat 
ze  het  niet  belangrijk  vindt  om mensen  te 
helpen die  in een  financiële afgrond dreigen 
te  vallen, waarna  ze  uiteindelijk weer  door 
hetzelfde Plein op de wachtlijst  voor schuld‐
dienstverlening  worden  gezet.  Men  zou 
cynisch kunnen stellen dat juist door niet aan 
vroege  signalering  te willen meewerken, de 
schuldhulpsectie  van Het Plein  zich  schuldig 
maakt aan het creëren van haar eigen cliën‐
tenbestand.  VVD  politici  vinden  dit wellicht 
een aantrekkelijk en profijtvol verdienmodel. 
Maar  van  de Groenlinks wethouder  had  de 
SP toch wel anders verwacht.  In haar optiek 
begint  vroege  signalering  eerst  nadat  het 
“Vangnet” melding maakt van een probleem‐
geval. Dat  is natuurlijk veel te  laat. Er wordt 
structureel achter het net gevist en het  laat 
een prachtkans liggen om daadwerkelijk met 
de preventie van de schuldhulpproblematiek 
praktisch  aan  de  slag  te  gaan.  De  SP‐hulp‐
dienst heeft regelmatig contact met mensen 
met schulden. Desgevraagd een ruime meer‐
derheid dat het SP‐voorstel niets met betut‐
teling,  maar  juist  alles  met  schuldhulppre‐
ventie  en  dienstverlening  te  maken  heeft. 
We  laten  een  middelbare  vrouw  aan  het 
woord die zojuist, na 3  jaar ploeteren en  le‐
ven  van    €  50,‐  per  week  succesvol  een 
schuldhulptraject heeft afgerond. Ze stelt dat 
als Het Plein haar tijdig zou hebben aangebo‐
den haar huur van haar uitkering te betalen, 
ze nooit  in de schuldhulp zou zijn gekomen. 
“Dan had  ik het geld voor de huur ook niet 
meer in handen gekregen en had mijn ex het 
niet  in  de  kroeg  kunnen  uitgeven,”  zegt  zij. 
De  SP  vindt  het  triest  dat  de  wethouder 
verkiest de opinies van ervaringsdeskundigen 
op dit gebied te negeren.

Even voorstellen: de Werkgroep Lochem 

In  de  Tomatenkrant!  van  vorige maand  hebben wij  de  oprichting  van  de Werkgroep 
Lochem aangekondigd. De werkgroep, bestaande uit Gerard van Zon, Frits Krom, Henk 
van  Bommel,  Gerrit  van  Wijhe  en  Bernie  Nijweide,  gaat  aan  de  slag  in  de  grote 
gemeente  Lochem,  die  bestaat  uit  verschillende  woonkernen,  waaronder  Gorssel, 
Laren, Almen, Epse en Eefde. De eerstvolgende mijlpaal zal het oprichten van een eigen 
afdeling in Lochem zijn.                                                                 Wij wensen hen veel succes!

Agenda 

Hulpdienst 
Wegens persoonlijke omstandigheden heeft 
Ineke  Rekelhof  haar  taak  als  hulpdienst‐
coördinator  neer  moeten  leggen.  Wij 
danken Ineke voor haar brede inzet. 

SP‐leden  die  het  stokje  van  Ineke  willen 
overnemen  kunnen  zich  aanmelden  bij 
Johan Oonk, telefoon 0575‐510547.


