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SP in gemeentebestuur van Zutphen

Voor het eerst in de geschiedenis maakt de SP deel uit van het gemeentebestuur van Zutphen. Op 27 juni presen-
teerden de partijen SP, PvdA, GroenLinks, VVD en CDA/CU het collegeprogramma. Samen vormen zij het nieuwe 
college van Burgermeester en Wethouders. “Uit dit programma blijkt dat het nieuwe college alles doet om de klappen 
van het kabinet op te vangen,” zegt fractievoorzitter Ellen Verhoog.
“Dit is een prachtig sluitstuk van de opmars van 
de SP naar de gemeentebesturen van Neder-
land,” aldus Verhoog, “ik ben apetrots op dit 
akkoord en ik heb er vertrouwen in dat het 
helemaal goed gaat komen.” Verhoog heeft 
inmiddels het stokje overgenomen van Engbert 
Gründemann als fractievoorzitter, omdat 
Gründemann wethouder is geworden.

Op 19 maart boekte de SP in Zutphen een 
historische verkiezingszege. De SP ging van 1 
naar 5 zetels en is daarmee vervijfvoudigd, de 
grootste winnaar en groter dan ooit tevoren. Nu 
doet de SP voor het eerst in de geschiedenis 
mee in het bestuur van Zutphen. “En dat in een 
tijd dat het kabinet de ene na de andere 
bezuiniging bij de gemeente over de schutting gooit,” aldus Verhoog. “Uit dit programma blijkt dat het nieuwe college 
alles doet om de klappen van het kabinet op te vangen.”

Zo staat in het collegeprogramma dat iedereen die zorg nodig heeft, ook echt zorg krijgt en dat daar een speciale reserve-
pot voor vrij wordt gemaakt. De eerstelijns zorgverleners hebben een centrale functie in het bepalen van wie zorg nodig 
heeft.

De SP is met meer onderhandelingsresultaten erg tevreden. Zo wordt er niet meer bezuinigd op de salarissen van 
zorgmedewerkers, wordt er eindelijk serieus actie ondernomen voor de ombouw van leegstaande panden tot kamerwo-
ningen en nemen de coalitiepartijen in het collegeprogramma het voornemen de tweedeling in Zutphen te verminderen. 
Het zijn stuk voor stuk onderwerpen waar de SP de afgelopen jaren actie voor heeft gevoerd. Ook gaan wethouders 20% 
minder verdienen. Dat was al lange tijd de wens van de SP. “Wij hadden liever gezien dat wethouders 40% minder gingen 
verdienen,” aldus Ellen Verhoog, “maar om tot een akkoord te komen moet je water bij de wijn doen. Hier konden wij 
mee leven.”

Een ander belangrijk thema tijdens de verkiezingen 
was het Broederenkloosterproject. Daarover is niets in 
het akkoord opgenomen, omdat in mei al werd beslo-
ten dat het besluit tot de bouw van het dure museum 
wordt opgeschort.

In december beslist de raad over de vervolgstappen en 
kiest zij tussen de oude variant of twee nieuwe 
varianten die nu onderzocht worden.

Op 3 juli werd in een bijzondere raadsbijeenkomst 
het nieuwe college geïnaugureerd.  De redactie van 
de Tomatenkrant feliciteert Engbert, de fractie, het 
bestuur en natuurlijk de hele afdeling, met dit 
fantastische resultaat!



 Agenda  

10 juli 20:00
Kerngroep in het DWK

26 juli 10:00 uur
SP-markt (Houtmarkt)

25 september 20:00 uur
Kerngroep in het DWK

27 september 10:00 uur
SP-markt (Houtmarkt)

Zie www.zutphen.sp.nl voor 
eventuele acties in augustus.

en niet-
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SP 
Correspondentieadres: 
Kloetschup 20  
7232 CL  Warnsveld 
Telefoon  06-44939487  
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 

leden.  
Tel  efoon 06 1741 6289. 

Redactie en reactie 
De Tomatenkrant! wordt gemaakt door een team
onder redactie van Wim Musch en wordt 
verspreid in Zutphen, Warnsveld en Lochem.
Nu en dan schrijft Piaf een prikkelende column.
Kijk voor meer nieuws op www.zutphen.sp.nl.  

 

Reageren? Stuur een e-mail naar zutphen@sp.nl  

SP blijft de buurt in gaan 
Zutphen heeft gestemd en de kiezers 
hebben laten zien dat ze verandering 
willen zien in de raad. De SP ging van 1 
naar 5 zetels en werd (na de breuk in 
BbZW) zelfs de grootste partij, een 
prachtig resultaat. 

Echter, wij gaan nu niet naast onze 
schoenen lopen, want het is de kracht van 
de SP om actie te voeren en fanatiek de 
buurt in te blijven gaan. Zo gaf gemeen-
teraadslid Ellis Müller aan: “We zitten niet 
voor onszelf in de gemeenteraad, we 
willen het geluid van de straat naar de 
raad brengen. Daarom is het buurten in 
de buurt zo belangrijk.” 

Naast de actieve SP-leden blijven ook de 
gemeenteraadsleden de buurt in gaan. 
Tijdens het buurten krijgen wij vaak de 
vraag: “Wat doet een gemeenteraadslid 
precies?” In het kort: raadsleden zijn 
volksvertegenwoordigers die op zoek gaan 
naar wat er leeft in Zutphen en wegen 
deze informatie mee in hun raadswerk. 
Daarnaast stellen ze de kaders voor het 
beleid van de gemeente. Binnen deze 
kaders verzorgt het college van burge-
meesters en wethouders het dagelijks 
bestuur over Zutphen. Tot slot controleert 
de raad de uitvoering door het college van 
burgemeesters en wethouders. De 
raadsleden stemmen mee over alle 
besluiten van de gemeenteraad en 
vormen samen het hoogste orgaan in de 
gemeentepolitiek.

Dit jaar gaat de SP gaat voor het eerst 
mee het bestuur in, net terwijl het 
kabinet veel bezuinigingen bij de 
gemeente over de schutting heeft 
gegooid. Wat voor invloed heeft dit op de 
bewoners van Zutphen? 

Onderzoekers maken mooie verwachtin-
gen door middel van grafieken en tabel-
len, maar mensen zijn nu eenmaal geen 
cijfers; en is het bovendien niet beter om 
het aan de mensen zelf te vragen? Is dat 
niet het uiteindelijke doel van de Raad: 
spreken en handelen namens de bewon-
ers van Zutphen? 
Daarom: Geen Raad zonder Straat!

College-akkoord downloaden?

Surf naar:
zutphen.sp.nl/publicaties

Leden SP unaniem voor collegedeelname

De SP is een democratische partij en dus gaan de leden uiteindelijk 
over de vraag of de SP mee mag gaan regeren in Zutphen. 
Op dinsdagavond 1 juli vond daarom opnieuw een Algemene Leden-
vergadering plaats. Het collegeprogramma werd uitgebreid besproken 
en bediscussieerd en uiteindelijk stemden de leden massaal voor 
collegedeelname.

Afdelingsvoorzitter Nils Müller open- 
de de presentatie met een terugblik 
op 100 dagen onderhandelen. 
“De SP heeft de afgelopen maanden 
in een achtbaan gezeten die een paar 
keer over de kop is gegaan,” aldus 
Müller, “eerst mochten we aan tafel 
komen zitten, toen werden we buiten 
spel gezet, daarna mochten we weer 
mee praten, waarna de PvdA de stek- 
ker uit die onderhandelingen trok en 
BurgerBelang uit elkaar spatte. Ineens 
waren wij de grootste partij van 
Zutphen en konden wij het initiatief 
nemen. Onder leiding van formateur 
Helmi Heijbregts stond er binnen drie 
weken een sterk collegeprogramma 
waar we als afdeling volgens mij trots 
op kunnen zijn. Maar dat is vanavond 
natuurlijk aan u.”

Daarna namen de vijf raadsleden van 
de SP het woord om het collegepro-
gramma tot in detail toe te lichten en 
om vragen uit de zaal te beantwoor-
den. Vervolgens presenteerde beoogd 
wethouder Engbert Gründemann zijn 
mogelijke portefeuille. Tot slot volgde 
de stemming: unaniem vóór college- 
deelname.

N.B. In augustus verschijnt er geen 
Tribune en ook geen Tomatenkrant 

i.v.m. het zomerreces.




