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Zwartboek Thuiszorg Zutphen
Het gaat slecht met de Thuiszorg in Zutphen. Waar andere gemeenten na de aanhoudende bezuinigingen door “Den 
Haag” besloten om de Thuiszorgkwestie op een humane wijze aan te pakken, besloot het college van Zutphen, 
onder leiding van de verantwoordelijke wethouder Hans La Rose, de Thuiszorg aan te besteden op basis van prijs in 
plaats van kwaliteit. De nare gevolgen bleven niet uit, maar La Rose ontkent dat dat door zijn beleid komt. 

 

Dankzij het noeste monnikenwerk 
van SP’ers Fienke van Veen en 
Nienke Visschers en met een 
financiële injectie van het SP-
hoofdkwartier in Amersfoort voor 
het drukwerk, is een zwartboek 
over de thuiszorg in Zutphen 
samengesteld en gedrukt. Met de 
hulp van de leden van de SP- 
Kerngroep en het marktteam zijn 
inmiddels exemplaren van het 
zwartboek door heel Zutphen en 
Warnsveld verspreid.

Stadspartij wethouder Hans La 
Rose  is verantwoordelijk voor alle 
kommer en kwel die de meest 
recente heruitbesteding van de 
thuiszorg in Zutphen heeft ver-
oorzaakt. Omdat La Rose maar 
bleef ontkennen dat door zijn 
bezuinigingen de kwaliteit van de 
zorg verslechterde, stelde  de 
SP-Zutphen op haar website een 
meldpunt in om thuiszorgklanten 
en -medewerkers in staat te stellen 
hun persoonlijke ervaring te delen. 
Met de op het meldpunt ontvangen 
informatie is het  zwartboek 
samengesteld. 

Vertegenwoordigers van de FNV in 
Zutphen hebben aangegeven blij te 
zijn met het zwartboek. Andere SP 
afdelingen hebben ook kopieën van 
het zwartboek gevraagd.  

“Er komt steeds een andere hulp en 
die kent mijn dossier niet. Ik moet 
steeds opnieuw mijn medische 
geschiedenis vertellen.”

“Mijn salaris is een fooitje waaruit 
pure minachting spreekt.”

 

“Ik denk er hard over na om na 34 
jaar trouwe dienst iets anders te 
zoeken.”

Het zijn zomaar een paar citaten uit 
het zwartboek dat ook is te down-
loaden vanaf www.zutphen.sp.nl.

De SP is het oneens met de 
bezuinigingen die dit kabinet 
doorvoert. Maar als we dan al 
gedwongen worden te bezuinigen, 
moeten we het met zo min mogelijk 
schade aanpakken, net zoals andere 
gemeenten dat hebben gedaan. 

De huidige bestuurders in Zutphen 
hebben met het thuishulpfiasco, 
omschreven in het zwartboek, 
duidelijk aangetoond dat niet te 
kunnen. Zij kozen voor een concur-
rentieslag op prijs, en verloren 
daarbij de menselijke maat uit het 
oog.

Zutphen heeft nu twee dingen 
nodig: het vaste voornemen om 
nooit meer op de desastreuze 
manier van dit college de Thuiszorg 
aan te besteden, en de terugkeer 
van de menselijke maat in de zorg.  

Een grote SP in Zutphen en Warns-
veld  kan en zal daarvoor zorgen! 

Duur, duurder, duurst? Het 
moet niet gekker worden.

Als je naar de vele publicaties die de 
verzamelde Zutphense culturele (en met 
subsidie overeind gehouden) ondernemers 
produceren kijkt, zou je bijna vergeten dat 
we economische crisis hebben, of dat deze 
met publiek geld ondersteunde instellingen 
serieuze financieringsproblemen hebben. 

Hoewel theater en congrescentrum Hanze-
hof uit bezuinigingsoverwegingen van 120 
naar 90 voorstellingen per jaar ging en het 
voortbestaan van deze “culturele spil van 
Zutphen en de regio” aan een zijden draadje 
hangt, heeft het zich zelf wederom overtrof-
fen met de publicatie van een luxe 
catalogus, compleet met een “inspirerend” 
voorwoord en een foto van de (inmiddels 
alweer vertrokken) cultureel ondernemer 
Otto Berg. Het gratis boekwerk was dikker 
en het programma-aanbod dunner dan ooit.  

Maar het kan nog gekker. De directeuren van 
zes culturele ondernemingen in Zutphen 
hebben zich verenigd in het Zutphens 
Directie Overleg Cultuur en Kunst  Zudocku. 
Ook zij lijken geen geldproblemen te 
hebben, want ze sturen nu aan een select 
publiek een duur uitgevoerde gratis “cul-
tuurenvelop Zutphen” rond, om de lezer 
ongevraagd op de hoogte te brengen van 
het kunst- en cultureel aanbod in Zutphen.  
Evenementen georganiseerd door niet 
gesubsidieerde cultuuruitingen in Zutphen 
komen helaas niet aan bod. Zudocku is van 
plan om de cultuurenvelop maar liefst zes 
keer per jaar uit te geven, en gratis thuis te 
bezorgen. De SP vindt het papier- en 
geldverspilling om deze informatie zo 
luxueus en gratis te verspreiden en zal 
daarom hierover mondelinge vragen stellen 
in de raad.

“Ik denk er hard over na om na 34 jaar trouwe dienst iets anders te zoeken”



B     ter
De ouderen onder ons en diegenen die de 
recente geschiedenis hebben bestudeerd 
herinneren zich vast wel de enorme boterberg 
van de jaren ‘60 en ’70.  “Brussel” probeerde 
het overschot weg te werken door goedkope 
kerstboter in de markt te zetten, maar dat 
verergerde het probleem van het overschot 
alleen maar.

Nee, we gaan het nu niet over die boterberg, de 
melkplas of de wijnzee hebben. Maar: anno 
2013 hebben we nog steeds last van een 
boteroverschot. Namelijk, de tonnen boter die 
sommige heren en dames politici op hun hoofd 
hebben. Want laten we wel wezen: het siert die 
heren en dames niet om zo enorm verontwaar-
digd -of juist laconiek- te reageren op het 
“vermeende” schandaal waarbij politici in het 
ene land politici in andere landen afluisteren. 
Immers, dat gebeurt al jaren met medeweten 
van de “slachtoffers”, die zelf ook niet vies zijn 
van het luistervinkje spelen bij hun “vrienden”, 
maar vooral ook bij hun burgers en bij bedrijven. 

Dat Mark Rutte bijvoorbeeld zo “voorzichtig” en 
“onder voorbehoud”, zo niet ronduit laconiek 
reageert, heeft vast te maken met het feit dat 
Nederland koploper is in het “preventief” 
afluisteren van burgers. 

Bovendien “gedogen” de Europeanen al 
jarenlang het Amerikaans-Britse ECHELON, dat is 
een zogenaamd Signal Intelligence systeem, dat 
per satelliet burgers en bedrijven bespioneert, 
zogenaamd uit veiligheidsoverwegingen. Iedere 
keer weer wordt “9/11” uit de kast gehaald om 
het met voeten treden van burgerrechten goed 
te praten.

Europa bouwt al jarenlang aan haar eigen SigInt, 
zoals het in het jargon zo mooi heet. 
In werkelijkheid is dit het ultieme middel om 
(bedrijfs-)spionage op grote schaal te plegen, en 
hoe convenient is het niet dat ene Obama op de 
hoogte is van de agenda van ene Merkel?

Als burgers of bedrijven elkaar afluisteren dan 
heet het een misdrijf te zijn waarbij de econo-
mie of de staatsveiligheid in het geding zou zijn. 
Maar als een staatsbedrijf als de Amerikaanse 
NSA (380.000 werknemers) op grote schaal 
wereldwijd burgers, overheidsdienaren, 
bedrijven en politici afluistert, dan is dat ronduit 
ondermijning van de democratie. Met goedkeu-
ring van hen die er veel geld aan verdienen en 
met een stilzwijgend schouderophalen van de 
“slachtoffers” voor intern gebruik, dan wel het 
verontwaardigde gezicht voor gebruik op de 
bühne.

Piaf

RIP TIP
Het initiatief Touristisch Informatie Punt (TIP) 
heeft na 10 maanden lang tegen de stroom 
op gezwommen te hebben, het loodje 
gelegd. Met de oprichting van TIP hadden de 
ondernemers het initiatief genomen om het 
beschamend gemis van een VVV-kantoor in 
het touristisch Zutphen te compenseren. 
Maar hiermee zaten ze de politieke ambities 
van het college in de weg.

Oorspronkelijk zou de door de gemeente 
gesubsidieerde VVV een belangrijke partner 
zijn in de nieuwbouwplannen van het college 
voor het Broederenklooster. Het plan liep een 
gevoelige deuk op toen de VVV-vestiging 
onverwacht failliet ging. Daarop besloot het 
college om het in het Broederenklooster 
gevestigde stedelijk museum de VVV-rol als 
extra taakstelling te verlenen. Waarom de 
gemeente vervolgens maandenlang geen 
aandacht gaf aan de pogingen van TIP om een 
VVV-licentie te krijgen blijft onduidelijk. 
Waarom het museum deze licentie wèl kreeg, 
en TIP een beperkte taak kreeg om touris-
tische activiteiten te organiseren, terwijl de 
VVV-winkel in het museum van PvdA-
wethouder Rik de Lange de taak kreeg om 
touristische informatie te verstrekken blijft 
eveneens onduidelijk. Wèl duidelijk is dat Rik 
de Lange er weer eens een bestuurlijk 
rommeltje van heeft gemaakt en wegens zijn 
aanstelling als burgemeester in Duiven het 
puinruimen in Zutphen aan anderen overlaat.

De enthousiaste ondernemers en vrijwilligers 
uit Zutphen die zich maandenlang voor TIP 
hebben ingezet zijn niet alleen hun geld en 
motivatie kwijt, maar zijn ook een illusie 
armer. Privé initiatief is blijkbaar alleen goed 
zolang het de politieke ambities van het 
college maar ondersteunt. Als dat niet zo is, 
concurreert het college eenvoudigweg met 
belastinggeld, en bloedt je mooie initiatief 
vanzelf wel dood. 

De Hoven wil èchte rondweg

De afgelopen weken heeft het Actiecomité 
Noordtracé Nee ruim 500 handtekeningen 
opgehaald tegen de “noordvariant” van de 
rondweg om De Hoven. De noordvariant is 
de variant die het dichtst om de wijk heen 
loopt. 
De provincie Gelderland en gemeente 
Brummen (het gaat immers om Brummens 
grondgebied) willen deze variant, terwijl 
het college van B&W Zutphen en alle 
Zutphense politieke partijen de zuidvariant 
willen. Uiteindelijk bepaalt de provincie 
welke variant het wordt. 

De ruim 500 handtekeningen zijn maandag 
28 oktober aangeboden aan wethouder La 
Rose. Tot nu toe krijgt hij nog weinig gehoor 
bij de provincie. 
Het Actiecomité hoopt dat de vele handte-
keningen de bestuurders van de provincie 
op andere gedachten kunnen brengen. Het 
Actiecomité vindt dat de overlast die de 
Weg naar Voorst op dit moment ondervindt 
van de provinciale weg, nu zal worden 
verplaatst naar de bewoners van De Teuge. 
Bovendien gaat de wijk hiermee volledig op 
slot. 

Een rondweg rondom de Hoven moet er 
zeker komen, maar dan wel een èchte 
rondweg!

Nienke Visschers
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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.  
Tel  efoon 06 1741 6289. 

Redactie en reactie 
De Tomatenkrant! wordt gemaakt door Engbert 
Gründemann en Wim Musch en wordt verspreid in 
Zutphen, Warnsveld en Lochem. Nu en dan schrijft 
Piaf een prikkelende column voor dit periodiek. 
  
Reageren? Stuur een e-mail naar zutphen@sp.nl  

 

 Agenda  
26 november 2013 : 
ALGEMENE LEDENVERGADE-
RING in het DWK-gebouw aan 
de Leeuweriklaan.
De vergadering begint om 20:00.

R.I.P.

Hier ligt het  
liefdevolle initiatief 
van TIP Zutphen 

begraven.

Gedood door hen 
die beweerden haar 

lief te hebben.


