
Keuze SP: nu investeren! 
 

Het zogenoemde 'noodscenario' 
voor de Hanzehof is in werking 
getreden. De gemeenteraad heeft 
in december besloten de komen-
de vijf jaar het minimale budget 
beschikbaar te stellen om de 
Zutphense schouwburg open te 
houden. Na die tijd begint hetzelf-
de liedje en dezelfde discussie, 
die al ruim tien jaar voortduurt.  
De SP kiest liever nu voor een in-
vestering die nieuw leven inblaast, 
dan dat het theater nog jarenlang 
noodlijdend aan het infuus ligt. 
 
Exploitatieproblemen 
 

Sinds de gemeente Zutphen de 
subsidie voor de Hanzehof voor 
een deel heeft afgeknepen, krijgt 
het theater de exploitatie niet 
meer rond.  

Ieder jaar heeft de gemeente 
alsnog bijgelapt om het gat in de 
exploitatie te dichten. Dit leidde tot 
de situatie dat de directeur keer 
op keer bij de raad moest smeken 
om geld, waardoor de raad steeds 
gekkere eisen ging stellen. Een 
theaterdirecteur die gedwongen is 
enkel bezig te zijn met plannen 
van aanpak en vastgoedproble-
matiek en gemeenteraadsleden 
die zich met de theaterprogram-
mering bemoeien. De wereld op 
z'n kop. 

Pand is blok aan het been 
 

SP-fractievoorzitter Mathijs ten 
Broeke: “In 1977 is dit theater, 
met deze omvang, naast de  
buitensociëteit gebouwd. Destijds 
kon al wel geconcludeerd worden 
dat het hele complex wellicht een 
maatje te groot is voor Zutphen 
en dat de prestige van toen nu 
duur betaald zou worden. Daarbij 
is later nog eens de keuze ge-
maakt om niet alleen het beheer, 
maar ook het eigendom van het 
pand in handen van het theater 
te leggen, waardoor het theater 
zich nu veel teveel met het on-
derhouden van het gebouw bezig 
moet houden, i.p.v. alle inwoners 
van cultuur te voorzien.” 
 
Probleem niet opgelost 
 

Met het noodscenario is volgens 
Ten Broeke gekozen voor het 
vooruitschuiven van het pro-
bleem. “Over vijf jaar liggen de 
miljoenen ook niet voor het opra-
pen, dus ook dan staan we voor 
dezelfde beslissing die andere 
partijen nu niet durven te nemen.  
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Toekomst Hanzehof nog steeds onzeker 
Liever kiezen zij ervoor om bak-
ken met geld te besteden aan on-
derzoeksbureaus, dure consul-
tants en adviseurs, zodat deze  
types uiteindelijk de keuzes voor-
kauwen en de raad vervolgens 
geen geld meer te besteden heeft 
aan waar het eigenlijk om ging.” 



of de door hemzelf voorgedragen 
kandidaat als waarnemer be-
noemd wordt of niet.  
 
Namens de SP zat Mathijs ten 
Broeke in die vertrouwenscom-
missie, waar afgesproken is dat 
alles daar besproken niet met de 
buitenwereld gedeeld wordt.  
Een procedure die wat de SP  
betreft heel veel democratischer 
en minder geheimzinnig moet om 
onder meer te voorkomen dat het 
'old boys network' op volle toeren 
door kan gaan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volgens SP-Kamerlid Ronald van 
Raak is de kandidatuur van Loek 

De omstreden VVD-er Loek  
Hermans heeft zich teruggetrok-
ken als benoemd waarnemend 
burgemeester van Zutphen.  

Volgens de SP-fractie een goede 
uitkomst, maar beter was het  
geweest als deze kandidaat met 
diens reputatie helemaal niet was 
voorgedragen.  
 
Bij het aanstellen van een waar-
nemend burgemeester raadpleegt 
de Commissaris van de Koning 
voor advies een vertrouwenscom-
missie bestaande uit fractievoor-
zitters van de gemeenteraad.  
Dit advies kan positief of negatief 
zijn, maar uiteindelijk bepaalt  
Clemens Cornielje als Gelderse 
Commissaris van de Koning toch 

Hermans een bewijs dat het  
kiezen van een burgemeester  
terecht een zaak van de gemeen-
teraad is. “Of dat nu een tijdelijke 
burgemeester is of niet. Daar 
hoort de beslissing te liggen”,  
aldus van Raak. 
 
Arnold Gerritsen stopt per 1  
februari en daarom wordt er ge-
zocht naar een nieuwe burge-
meester. Omdat dit proces van 
onder andere het opstellen van 
een profielschets, selectie, sollici-
tatie en installatie niet voor 1  
februari klaar is, heeft men geko-
zen voor een waarnemer. Wie de-
ze waarnemer wél zal worden is 
nog niet bekend. 

 
 
Correspondentieadres:  Hellenraetplein 22 - 
7203 GE Zutphen. Tel. 06 4493 9487 

 
 
 

De SP-afdeling 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. 

Bel voor hulp naar 06 1741 6289 
 
 

 

 

 

De Tomatenkrant wordt gemaakt door een team 
onder redactie van Nils Müller, Mathijs ten 
Broeke en Ed Belt. De krant wordt verspreid in 
Zutphen, Warnsveld en Lochem.  
Kijk voor meer nieuws op www.zutphen.sp.nl. 
Reageren? Mail naar zutphen@sp.nl 
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Loek Hermans kwam, zag en vertrok  

SP Lochem heeft meegewerkt 
met andere partijen aan een 
nieuw plan voor de thuiszorg. Het 
plan moet er op gericht zijn dat 
mensen zo lang mogelijk in de 
eigen leefomgeving kunnen blij-
ven. Onze SP-standpunten zijn: 
thuiszorg moet weer terug in  
Lochem bij iedereen die dat nodig 
heeft en: geld voor zorg moet 
naar zorg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In het nieuwe plan binnen de 
WMO wordt een startondersteu-
ning aangeboden voor 1 uur 
maatwerk basiszorg per week.  
Dit wordt vastgesteld samen met 
de cliënt voor: regie, preventie, 
advies, versterken zelfredzaam-
heid, controle en eventueel en-
kele huishoudelijke taken. Dat 
kan ook gewoon schoonmaak-
werk zijn. 
Dit eerste uur ondersteuning per 
week dient ook voor preventie en 
vroegsignalering. Als bij het  
keukentafelgesprek blijkt dat er 
meer hulp nodig is, wordt dat 
geïndiceerd en aangeboden  
binnen de WMO 2015/2016. 
 
In het vragenuurtje van de ge-
meenteraad en rondetafel-
gesprekken is dit plan alvast 
voorgesteld. Binnenkort wordt 

Nieuw plan thuiszorg in Lochem 

SP– Hulpdienst 

het plan behandeld in de gemeen-
teraad.  
SP-Lochem heeft er een goed ge-
voel bij dat het erdoor komt, want 
de gemeente heeft al 17 rechts-
zaken verloren en kan nu dus be-
ter maar instemmen met dit plan.  
 

Gerrit van Wijhe, bestuurslid SP 
Zutphen/werkgroep SP Lochem. 


