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Stop Broederenklooster‐project 
SP dient eigen initiatiefvoorstel in 

 

SP‐fractievoorzitter Lilian Steenvoort   heeft een  initiatiefvoorstel  ingediend met als 
doel  het  omstreden  collegeplan  om  naast  het  historische  Broederenklooster  een 
nieuwe multifunctionele “cultuurcluster” te bouwen, een halt toe te roepen. 
Tot nu toe hadden de raadsleden slechts twee opties om uit te kiezen. Men kon, áls de 
provinciale  subsidie wordt  gerealiseerd, óf  akkoord  gaan met het  collegevoorstel  €4 
ton te spenderen om een architectenbureau het voorlopig ontwerp te laten maken, óf 
kiezen voor het door de VVD gepresenteerde voorstel om het geplande filmhuis en de 
horecavoorziening  uit  het  oorspronkelijke  collegevoorstel  te  halen.  Om  aldus  een 
kleinere,  iets  goedkopere  cultuurcluster  te bouwen  in de  voormalige binnentuin  van 
het  Broederenklooster.  Deze  historische  binnentuin maakt  samen met  het  Gideon‐
monument, na het bombardement  in de 2e‐wereldoorlog,  volgens  veel  Zutphenezen 
een onlosmakelijk en integraal onderdeel uit van het Broederenklooster‐complex.

Dat  dit  gevoelig  ligt  in  de  Zutphense 
samenleving werd  duidelijk  in  de  avond 
van  20  november,  toen  een  honderdtal  
burgers  (bron:  Stentor)  in  een 
indrukwekkende  stille  demonstratie  het 
plantsoen  tot  “onverhuisbaar  cultureel 
erfgoed” verklaarde. 
Via dit  initiatiefvoorstel creëert de SP de 
mogelijkheid om tegemoet te komen aan 
de  wensen  van  een  groot  deel  van  de 
Zutphense  bevolking,  dat  liever  het 
Gideon‐monument  laat  zoals  het  is. 
Daarnaast  stelt  de  SP  voor  het  rijks‐
monument  en  onderkomen  van  het 
Henriette  Polak  Museum  aan  de  Zaad‐
markt  te  restaureren en  te voorzien van 
een  lift.  Het  verhogen  van  de  energie‐
efficiëntie en duurzaamheid, alsmede het 
verrichten  van  achterstallig  onderhoud 
van  het  bestaande  Broederenklooster‐
complex, zal óók plaatsvinden als het SP‐
voorstel  wordt  aangenomen.  Het  SP 
initiatiefvoorstel zal op 3 december in de 
forumvergadering  over  de  Broederen‐
kloosterplannen  voor  het  eerst  worden 
besproken.  Bestuurlijk  gezien  heeft  het 
college  het  besluitvormingsproces  zó 
gearrangeerd, dat de  keuze of er  al dan 
niet  een  nieuwe  cultuurcluster  moet 
worden  gebouwd  op  de  plaats  van  het 
Gideon monument, nooit feitelijk door de 
raad  is  genomen.  De  raad  gaf  eerst 
toestemming om een  investering van €4 
miljoen  te  reserveren,  voor  een  nog 
nader  in  te  vullen  plan.  Het  college 
wimpelde  vragen  over  details  steeds  af 
met  het  smoesje  dat  we  “eerst  de 
rapporten  van  de  (dure)  ingehuurde 
externe  experts  maar  eens  moesten 
afwachten”. 

Vóórdat de  gerenommeerde  consu‐
lenten  konden  aanleveren  wat  door 
hun betaalmeesters van hen verwacht 
werd, toog men rap naar de provincie 
om  daar,  enthousiast  gesteund  door 
provinciale‐statenlid  en  oud  VVD‐
wethouder Marieke  Schriks  (die  vol‐
gens de Stentor van 21 november tij‐
dens  haar  bewind  zelf met  dit  onza‐
lige  plan  is  gekomen)  op  de  nodige 
knoppen  te  drukken  om  provinciale 
steun te krijgen voor het collegeplan. 
Nadat  de  bepaald  niet  goedkope 
rapporten van de rekenmeesters wer‐
den  gepresenteerd,  bleek  snel  dat 
hun  ramingen  boterzacht  waren.  De 
raadsleden  konden  naar  believen 
technische  vragen  stellen,  en  uitein‐
delijk is er zelfs nog een tweede groep 
experts  ingehuurd, om de  cijfers  van 
de  eerste  groep  nog  eens  door  te 
rekenen. De nieuwe  ramingen waren 
beduidend  minder  optimistisch  dan 
de  eerdere  “guesstimates”  (gokjes 
m.b.t. de ramingen), en de VVD kwam 
met  het  tegenvoorstel  om  het 
collegeplan  met  €  1½  miljoen  af  te 
slanken.  Als  één  van  de  twee 
voorstellen  het  haalt  zitten  we  dus, 
als het provinciale geld  loskomt, met 
de  verplichting  het  contract  met  de 
provincie uit te voeren, zonder dat er 
ooit  door  de  raad  besloten  is  of  het 
nu  wel  zo’n  goed  idee  is  om  het 
karakter  van  het  kleinschalige  en 
pittoreske  Zutphen  blijvend  te  ver‐
schralen  door  alles  onder  één  duur 
nieuw  dak  aan  de  toeristen  te  pre‐
senteren. 

Met het  SP  initiatiefvoorstel wordt nu 
een  stok  in  de  spaken  van  het  knap 
georkestreerde, maar weinig democra‐
tische besluitvormingsproces gestoken. 
Als ons  voorstel het haalt, kan ook de 
toekomstige generatie blijven genieten 
van  Zutphen  zoals  we  het  kennen  en 
waarderen.  
Cultureel  erfgoed:    je moet  er  zuinig 
op  zijn  en  het  het  borgen,  en  niet 
verpatsen zoals het college dat nu van 
plan is. 
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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.  
 06 1741 6289. 
 

Redactie en reactie 

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



   

 

 

Wanneer  hulpverleners  voor  hun 
schuldhulp  cliënten  een  psychologisch 
onderzoek  nodig  achten  om  zo  een 
indicatiestelling  te  verkrijgen  van  het 
Centrum  Indicatiestelling  Zorg  (CIZ), 
ontstaan  er  problemen  omdat  hun 
cliënten voor wie de psychiatrische hulp 
moet  worden  ingeschakeld  geen  geld 
hebben om de verplichte eigen bijdrage 
voor het onderzoek  te betalen.  Zonder 
onderzoek  volgt  er  geen  indicatie‐
stelling, en zonder indicatie kan er geen 
opvang  of  andere  hulp  geboden 
worden.  Om  dit  probleem  aan  te 
pakken, heeft de SP het college verzocht 
om hulpverleners wier cliënten de eigen 
bijdrage niet zelf kunnen betalen, te  

Vervolgacties Broederenklooster: 
bij het ter perse gaan van de Toma‐
tenkrant waren de data nog niet 
bekend. 
 
Zaterdag  1  december:  Kleur  je 
afdeling  ROOD,  scholingsdag  in 
Amersfoort 
 
Acties: zie www.zutphen.sp.nl  

 
 
 

Agenda  

Voor de meeste gehandicapten in Zutphen, die in de lastige situatie 
zitten minder dan  € 40,‐ per week  aan  eten  te  kunnen besteden, 
voelt  deze  kromme  motivatie  voor  het  besluit  aan  als  een 
onrespectvolle klap in het gezicht. Eén SP hulpdienstcliënt stelt: “Als 
je  dagelijks met  geld moet  goochelen  om  rond  te  komen,  heb  je 
nauwelijks de kans om je familie en kennissen te bezoeken en om je 
sociale contacten te onderhouden. Met kunst‐ en vliegwerk lukt het 
me  om  er  jaarlijks  twee  of  drie  keer  eventjes  uit  te  kunnen. Dan 
scheelt het gebruik van de kortingspas toch wél mooi een paar extra 
euro’s.  Het  verschil  is  reizen met  een  volle  of  een  lege maag,  of 
voortaan reis ik slechts maar één keer per jaar,” besluit hij gelaten. 
De SP vindt dat deze maatregel het toch al grote sociaal  isolement 
van  uitkeringsafhankelijke  gehandicapten  in  de  samenleving  nog 
verder  vergroot  en  hen  belemmert  in  de  samenleving  te 
participeren. De verantwoordelijk ambtenaar liet weten dat het niet 
verstrekken van de weinig gebruikte passen  (minder dan 10 reizen 
per  jaar)  de  gemeente  duizenden  euro’s  scheelt.  In  haar  verweer 
stelt  de  gemeente:  “De  redenering  ‘de  pashouder  maakt  er 
spaarzaam gebruik van, dat  is toch goed’, gaat  in dit geval niet op. 
Zonder  de  huidige  aanleiding  zouden we  nu  geen  regiotaxipassen 
ontzeggen, maar dat wil niet zeggen dat de pas nog  terecht  in het 
bezit van de pashouder is. Het verstrekken van een nieuwe pas kost 
geld, maar ook het geringe gebruik, dat niet binnen de doelstelling 
van de Wmo past, kost evengoed geld....” 

Eigen‐bijdrage‐verplichting, onoverkomelijk struikelblok?
De  onlangs  ingevoerde  verplichte  voorafbetaling  van  de  €200,‐  eigen 
bijdrage  vormt  in  de  praktijk  een  onoverkomelijk  obstakel  voor  de 
diagnose en indicatiestelling en het uiteindelijk verstrekken van psychische 
zorg voor mensen met schulden. 
Deze  noodkreet  wordt  geuit  door  niemand  minder  dan  het  goed 
geïnformeerde Platform Maatschappelijke Ondersteuning (PMO). Dat  is een 
overkoepelende  organisatie  van  hulpverleners  waarvan  Stichting  Platform 
Gehandicapten &  Chronisch  zieken, MEE,  Zozijn,  GGNet,  Cliëntenraad  Het 
Plein, Tactus, SBOZW, Sensire, RPV Zutphen e.o. en het Wijkteam Noordveen 
uit Zutphen lid zijn. 

(Melodie: zie ginds komt de stoomboot)
 

Zie, ginds komt het zeiljacht uit Bla‐Bla‐ricum weer aan 
Hij brengt ons Mark Rutte, ik zie hem al staan! 
Hoe huppelt zijn knechtje het dek op en neer 
Hoe scheurt nu het scheepje al heen en al weer 

 

Zijn knecht staat te grijnzen en roept ons steeds toe: 
“Wie rijk is krijgt lekkers, wie arm is geen sou!” 
Och lieve Diederikje,  kijk ook eens naar mij 

En ga toch niet zo makkelijk aan mijn armoe voorbij 
 

Oom Mark en zijn knechtje schrijven in ‘t grote boek 
Wat goed is voor ‘t volk, maar het einde is zoek 
Want laten we stellen dat armoe niet loont 

Tenzij je in Bla‐Bla‐ricum op een landgoedje woont! 
Piaf 

Zie, ginds komt het zeiljacht…

machtigen om namens hun cliënten een
verkorte  bijzondere  bijstandsaanvraag 
in te dienen, die daarop direct door Het 
Plein  aan  de  onderzoekende  instantie 
betaalbaar  moet  worden  gesteld. 
Tijdens  de  forumvergadering  waarop 
deze  SP motie  werd  behandeld,  kreeg 
de SP veel bijval en steun van de andere 
partijen in de raad. 
Zonder  het  probleem  te  ontkennen, 
beweerde wethouder Patricia Withagen 
tijdens  de  vergadering  dat  het  niet 
noodzakelijk  zou  zijn  om,  ter  voorko‐
ming  van  dit  probleem,  een  speciale 
regeling  te  treffen.  Ze  stelde  dat  er  al 
afspraken zijn gemaakt om dit probleem 
op te lossen, maar dat de afspraken in  

de  praktijk  nog  niet  goed  werken.  Ze 
beloofde  de  vergadering  om  op  korte 
termijn dit probleem nogmaals onder de 
aandacht  van  Het  Plein  te  brengen,  en 
hierover  binnenkort  over  terug  te 
rapporteren naar de  leden  van de  raad. 
In  afwachting  van  de  resultaten  van  dit 
overleg,  is  de  SP  voorlopig  akkoord 
gegaan  met  het  aanhouden  van  de 
motie,  die  opnieuw  op  de  agenda  zal 
worden  gezet  als  het  overleg  van  de 
wethouder niet  snel  concrete  resultaten 
oplevert. 

 

Zuinig gebruik van voorzieningen wordt voortaan afgestraft
Hoewel géén van de  raadsleden  in Zutphen  zich precies kan herinneren daarom 
gevraagd te hebben, óf daarover vooraf was geïnformeerd, beweert Het Plein dat 
de  gemeente hen  verzocht de  geldigheid  van de  kortingspassen op de  regiotaxi 
(verstrekt in het kader van de WMO aan gehandicapten die geen gebruik van het 
openbaarvervoer kunnen maken) met onmiddellijke ingang te beëindigen.  
De curieuze motivatie die Het Plein aanvoert  in een brief aan de 1100 gedupeerde 
gehandicapten  is:  “u  heeft  in  het  verleden  niet  voldoende  gebruik  van  deze 
voorziening gemaakt”. 


