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Delta haalt broekriem aan
Bezuinigingen bij Delta gelden niet voor de directeur 
De ondernemingsraad van Delta overweegt om het vertrouwen in de directeur van Delta, Walter Cantrijn, op te 
zeggen. De reden is dat de OR niet is geïnformeerd over nieuwe contracten die het bedrijf is aangegaan met 
hoveniersbedrijven, schoonmaakbedrijven en zorginstellingen. De OR zegt desgevraagd dat de directie geen 
verplichte adviesaanvraag aan de OR heeft gedaan. Maar terwijl Delta afstevent op een tekort van vijf miljoen 
euro in 2015, krijgt de directeur van Delta wel een forse loonsverhoging. 
 

Daarmee verdient deze directeur 
met  €  8229  zelfs  meer  dan  de 
burgemeester  van  Zutphen.  Dat 
staat  wel  in  schril  contrast  met 
het  minimum  inkomen  van  de 
gemiddelde werknemer bij Delta. 
 

Werknemers  in  het  bedrijf  die 
voorheen  bij  Delta  in  bijvoor‐
beeld de groenvoorziening werk‐
ten, worden nu gedetacheerd bij 
hoveniersbedrijven.  De  rekening 
gaat naar Delta en de winst gaat 
naar  deze  hoveniersbedrijven  – 
winst  die  voorheen  bij  Delta 
terechtkwam. 
 

De  meerwaarde  van  de  WSW‐
kennis  over  de  werknemers 
verdwijnt,  omdat  die  verspreid 
worden  over  meerdere  bedrij‐
ven. 
 

Op  die  externe  werkplekken 
worden  de  belangen  van  de 
werknemers  minder  behartigd, 
en  op  sommige  werkplekken 
worden  de  werknemers  zelfs 
vervangen  door  bijvoorbeeld 
Poolse werknemers. 
 

De SP vindt de gang van zaken bij 
Delta  hoogst  zorgwekkend,  en 
heeft  de  verantwoordelijk 
wethouder,  Patricia  Withagen 
om  opheldering  gevraagd.  De 
wethouder zegde toe om te gaan 
praten met alle betrokkenen. 
 

Wordt vervolgd…. 

Nieuw fractielid    Actie 
 

Sinds  augustus  2011  wordt  onze 
raadsfractie  versterkt  door  Jeroen  van 
der Heide. 

 
Stakingsbijeenkomst WSW  in de 
Rijnhal in Arnhem  
Donderdag 10 november 2011 v.a. 11:00 

 
Algemene ledenvergadering in het 
DWK‐gebouw aan de Leeuweriklaan 
in Zutphen 
Dinsdag 22 november 2011 v.a. 20:00 
 
“Laat de goederentrein varen” in de 
Rode Zaal in de Bornhof in Zutphen 
Vrijdag 25 november 2011, v.a. 19:30 
 
Zaterdagmarkt in Zutphen 
26 november 2011 v.a. 10:00 

 
“Armoede werkt niet” in de 
Brabanthallen in Den Bosch 
Zaterdag 10 december 2011 v.a. 13:00 
 

 

 

Al  enige  tijd  is  Jeroen 
actief  lid  van  de  SP‐
jongeren‐afdeling 
ROOD. 
Jeroen  is  zelfstandig 
bouwkundig  onderne‐
mer, muzikant en een  

maatschappijkritisch idealist. Jeroen is 
een welkome uitbreiding bij de fractie, 
waar wij altijd op zoek zijn naar nieuw 
talent. Zijn hart zit links… 
 

ROOD     

 
ROOD  heeft  een  flink  succes  geboekt  in 
wat  inmiddels  is  gaan  heten  De  zaak 
Kloppers. Daarover heeft u  in de Tribune 
van oktober reeds kunnen lezen.  
ROOD  is  in  verder  overleg  gegaan  met 
Kloppers.  De  actie  van  ROOD  heeft 
inmiddels  al  vruchten  afgeworpen: 
Kloppers  zegt  bereid  te  zijn  een  aantal 
van de pijnpunten met betrekking tot de 
verhuurde panden op te lossen.  

 

   



 

“Ekenumie”                  
  
Regerende politici hebben veel baat bij een belangrijke eigenschap: het vermogen om handig de waarheid te 
omzeilen en mensen te misleiden – ofwel, om te liegen. Voeg daarbij de mogelijkheid om een volk angst in te 
boezemen, en je hebt een machtig wapen om jouw positie te handhaven – wat er ook gebeurt. 
 
Een  recent  voorbeeld  van misleiding 
is de DSK‐affaire. Waarbij het kamer‐
meisje  een  onhandige  leugenaarster 
bleek te zijn, en DSK zelf in voldoende 
mate  over  de  gave  van  misleiding 
bleek  te  beschikken  om  hem  vrij  te 
pleiten. En, al  iets  langer geleden, de 
tot  de  verbeelding  sprekende  uit‐
spraak  van  Bill  Clinton  –  I  never 
touched  that woman  – waarmee  hij 
zomaar  wegkwam,  ondanks  de 
beschrijving  van  Monica  Lewinsky 
over een zeker lichaamsdeel waarvan 
toch  alleen  de  ingewijden  op  de 
hoogte konden zijn. 
 

Maar  dit  zijn  misschien  slechts 
voorbeelden  waarvan  het  journaille 
smult,  en  de  rest  van  de  wereld 
wellicht besmuikt lacht. 
Het wordt pas  echt  serieus  als  je de 
leugen  weet  te  koppelen  aan  een 
angstgevoel dat onder  je gehoor kan 
bestaan,  en  dat  goed  weet  te 
brengen.  Dan  gaat  het  niet  eens 
zozeer  om  het  wegzetten  als 
tweederangsburgers  van  bepaalde 
bevolkingsgroepen,  want  dat  wordt 
per  slot  van  rekening  op  een 
opzichtige en voor iedereen zichtbare 
(en  vooral  hoorbare)  wijze  gedaan.  
 

Nee,  de  ervaren  beoefenaar  van  de 
liegkunst  gebruikt  woorden  en 
gezegden  die  de  burgers  begrijpen, 
maar  waarvan  de  dieperliggende 
achtergrond  hen  ontgaat.  Daarbij 
gaat  het  altijd  om  geld,  zekerheid, 
geborgenheid,  en  vooral:  de  angst 
voor het ontberen daarvan. 
 

Kortom: de economie. We herinneren 
ons die mooie uitspraken wel: na de 
magere  jaren  komen  de  vette  jaren 
en  na  het  zuur  komt  het  zoet. 
Volkswijsheden  waarmee  J.P. 
Balkenende destijds  goed wegkwam. 
Pogingen,  zo  leek  het,  om  de 
bezorgdheid  van  burgers  weg  te 
nemen  dan  wel  te  versterken, 
verpakt  in  leugens. Bezuinigingen om 
de economie te redden. 

 

 
Onlangs  deed  Jan  Kees  de  Jager  een 
uitspraak  over,  ik  citeer,  de  intersjale 
gevolgen  als  we  niets  doen  om  de 
Griekse ekenumie  te  redden.   Vertaald: 
de  internationale gevolgen als we niets 
doen  om  de  Griekse  economie  te 
redden.  Afgezien  van  ’s  mans 
spraakgebrek – helaas door veel van de 
leden  van  het  journaille  en  andere 
‘insiders’  overgenomen  –  gaat  het 
vooral om het gebruik van dat woordje 
we.  Daarin  zit  de  ware  kern  van  het 
inboezemen van angst. We, dat zijn wij. 
We zullen worden getroffen. We zullen 
het  voelen.  Intussen  verwordt  het 
intersjale debat tot een ordinaire ruzie, 
met  de  bijbehorende  oorlogsretoriek: 
woorden  als  bazooka,  nekslag, 
pistoolschot  en  mitrailleren  zijn  al  te 
horen geweest. De werkelijkheid is, dat 
na  het  lange  ‘aarzelen’  en  de  plotse 
daadkracht  van de  afgelopen week de 
rente  alsmaar daalt en de euro  steeds 
meer  verzwakt  –  goed  voor  de 
internationals, slecht voor de brood‐ en 
benzineprijs  en  slecht  voor  de 
pensioenreserves. Dat wordt de burger 
dag  in  –  dag  uit  ingepeperd.  De 
grootste  angstleugen  is  wel  dat  we 
moeten bezuinigen, en we, dat  zijn de 
minst  draagkrachtigen.  Wie  geld  en 
macht heeft en zo goed gebekt is dat hij 
of  zij met een  leugentje wel wegkomt, 
hoeft  zich  geen  zorgen  te maken.  Die 
krijgt gewoon een bonus. 
Regerende politici die de leugen en het 
zaaien van angst – op welk terrein dan 
ook  –  tot  kunst  hebben  verheven, 
ondermijnen  de  democratie  –  om  nog 
maar  eens  een  oorlogsterm  te 
gebruiken.  De  democratie  verwordt 
dan tot een verlichte dictatuur of erger‐ 
een  dictatuur  waarvan  diezelfde  jon‐
gens  en meisjes  in  het  Haagsche  hun 
afschuw te pas en te onpas debiteren. 
 

Misschien wordt het daarom tijd dat de 
burgers  zelf  eens  wat  lawaai  gaan 
maken  en  –  in  overdrachtelijke  zin  – 
een  paar  trekrotjes  achter  het 
schoolbord gaan plakken. Het begin van 
een Haagsche Lente? 
 

Piaf 

 

Colofon 
 

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

SP‐hulpdienst 
 
De  SP  Zutphen  –  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  telefoon‐
nummer is 06 1741 6289. 
 
 

Redactie 

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

 


