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Problemen met Het Plein 
Het Plein is een ongrijpbare organisa-
tie. De inwoners van Zutphen hebben 
er zowat niets over te zeggen: alleen 
de begroting en de jaarrekening wor-
den aan de democratisch gekozen 
gemeenteraden voorgelegd, verder 
niets. Tijd voor verandering dus.  

Door te luisteren naar de verhalen 
van mensen weet de SP hoe het er 
op Het Plein aan toe gaat. We weten 
dat mensen gemakkelijk verdwalen in 
de kluwen van regeltjes en formulie-
ren, dat mensen al snel als mogelijke 
fraudeur worden gezien en dat aan de 
andere kant van de tafel bij de mede-
werkers van Het Plein de werkdruk en 
bureaucratie problematische vormen 
aangenomen heeft.  
 
Deel uw ervaringen met de SP 
De SP komt door te luisteren naar 
concrete ervaringen van mensen tot 
andere conclusies over Het Plein dan 
politieke partijen die hun kennis halen 
uit papieren rapporten en uit door Het 
Plein zelf georganiseerde bijeenkom-
sten. We willen graag nog meer erva-
ringen horen. Op die manier kunnen 
we onze standpunten beter bepalen 
en andere politici met de neus op de 
feiten drukken. 

Alle lezers van de Tomaten-
krant worden bij deze opge-
roepen zijn of haar ervaringen 
met de sociale dienst Het Plein 
te delen met de SP.  
Dat kan door te mailen naar 
zutphen@sp.nl of te bellen 
naar 06 44 939 487. Op basis 
van die ervaringen kan de SP 
haar standpunten beter bepa-
len en andere politici met de 
neus op de feiten drukken. 
 
Oneerlijke verdeling  
We mogen van iedereen verwach-
ten dat men zijn of haar steentje 
bijdraagt aan de opbouw van onze 
samenleving. Maar de economie is 
op dit moment zo georganiseerd dat 
vooral bedrijven profiteren van het 
werk dat wij met zijn allen verzetten. 
De winst die door de werkers gepro-
duceerd wordt gaat naar aandeel-
houders of verdwijnt in de zakken 
van managers en directeuren. Maar 
op het moment dat een werker te 
duur wordt gevonden (omdat hij of 
zij vervangen kan worden door 
goedkopere arbeidskrachten of ma-
chines, of omdat hij of zij ziek wordt) 
is ontslag het gevolg.  

In de bak bij Het Plein 
Bij ontslag komt de werkloze in aan-
raking met Het Plein. Het Plein is 
een verzamelbak van allerlei sociale 
regelingen. Een heldere omschrij-
ving van wat Het Plein doet weet 
niemand te geven, maar deze ver-
zelfstandigde organisatie van een 
aantal gemeenten houdt zich in ie-
der geval bezig met werk, inkomen 
en ‘participatie’.   

Oproep: Vertel ons uw ervaringen met Het Plein 
Welke ervaringen willen we graag 
horen? 
Woont u in Zutphen of Lochem en 
bent u op zoek naar werk? Heeft u 
een bijstandsuitkering? Of heeft u 
recht op hulp bij het huishouden of 
aanpassing van uw woonvoorzienin-
gen? Heeft u recht op bijzondere bij-
stand? Maakt u gebruik van de mee-
doen-regeling (vergoeding voor kos-
ten voor zwemles, sportvereniging en 
andere sportieve, culturele en maat-
schappelijke activiteiten)? Krijgt u te 
maken met korting op uw uit-kering 
omdat u met meer personen in één 
huis woont (kosten-delersnorm)? 
Wordt er wel erg veel druk op u ge-
legd om vrijwilligerswerk te gaan 
doen terwijl u daar geen tijd voor 
heeft? Of heeft u schulden en krijgt u 
advies bij het aanpakken van uw fi-
nanciële problemen?  
 
In al deze gevallen heeft u hoogst 
waarschijnlijk te maken met Het 
Plein en zijn wij benieuwd naar uw 
ervaringen.  
 
Laat het ons weten door te mailen 
naar zutphen@sp.nl of bel 06 44 939 
487. Uw verhalen worden alleen met 
uw toestemming of geanonimiseerd 
door ons gebruikt. 
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Fractievoorzitter SP solliciteert voor directeur Het Plein 

 

Correspondentieadres:  Dreiumme 18  
7232 CR Warnsveld -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 Ed Belt. De artikelen in 
deze uitgave zijn geschreven door Nils Müller 
en Ellis Müller. De krant wordt verspreid in 
Zutphen, Warnsveld en Lochem.  
 
Kijk voor meer nieuws op  ww.zutphen.sp.nl 

SP– Afdeling Zutphen 

Redactie Tomatenkrant / reacties 

SP– Hulpdienst 

SP-fractievoorzitter Mathijs ten 
Broeke heeft gesolliciteerd naar 
de functie van directeur bij Het 
Plein, de sociale dienst van de 
gemeente Lochem en Zutphen.  
In de sollicitatiebrief maakt Ten 
Broeke duidelijk hoe hij denkt 
over deze verzelfstandigde or-
ganisatie, over de   sollicitatie-
plicht en biedt hij aan het werk 
voor de helft van het geld te 
gaan doen. 

In de sollicitatiebrief stelt Mathijs 
ten Broeke onder andere de solli-
citatieplicht aan de kaak. Daarbij 
wijst Ten Broeke op eerdere uit-
spraken van de Zutphense wet-
houder Annelies de Jonge, die 

aangaf dat er op elke 35 werklo-
zen één vacature is.  
“Het is van de zotte om mensen 
te dwingen eindeloos te blijven 
solliciteren en te moeten concur-
reren met andere werkzoeken-
den. Maar al te vaak worden ze 
bij Het Plein behandeld alsof het 
aan hén ligt dat er geen werk is 
en lopen ze vast in een kluwen 
van regeltjes en formulieren” 
 
“Ik doe het voor de helft” 
In de vacature is te lezen dat te-

genover de voltijdse aanstelling 

een financiële beloning staat van 

bruto € 7.038 per maand. Ten 

Broeke schrijft in de sollicitatie-

brief: “Naast het feit dat dit salaris 

nog hoger is dan dat van een 

Zutphense wethouder, zouden er 

van dit bedrag in de huishoudelij-

ke verzorging meer dan vier men-

sen aangenomen kunnen worden 

om voltijds aan de slag te gaan. 

Daarom weet ik het goed ge-

maakt: ik doe het voor de helft 

van het geld.” 

Een fatsoenlijke verharde weg 
in de Laan van de Highlanders. 
Dat is wat de SP eist van de 
gemeente, nadat de raadsleden 
in die straat veel bewoners ge-
sproken hebben. Raadslid Ellis 
Müller was maandagavond op-
nieuw in de onverharde straat, 
bij de bewonersbijeenkomst 
om samen een plan te maken. 
 
In de Laan van de Highlanders staan 
nieuw opgeleverde huizen, maar er 
ligt nog steeds een weg vol zand en 
zonder stenen. Dit is het gevolg van 
een conflict tussen de gemeente en 
de ontwikkelaar van de woningen. 
Raadslid Ellis Müller: "Heel verve-
lend dat er een conflict is tussen de 
gemeente en de ontwikkelaar, maar 
daar mogen de bewoners niet de 
dupe van worden. Het enige dat zij 
willen, is een stoep voor de deur en 
een verharde weg. Is dat teveel ge-
vraagd?"   
Terwijl Müller bij de bewoners was, 

zat raadslid Ellen Jager in het ge-
meentehuis bij een vergadering over 
hetzelfde onderwerp. Daar diende zij 
een motie in die de gemeente op-
draagt om los van het conflict, ten-
minste een stoep en noodweg aan te 
leggen, zodat de bewoners niet hoe-
ven te wachten totdat de gemeente 
en de ontwikkelaar weer vrede heb-
ben gesloten. 

Ellis Müller en Ellen Jager 

 
Helaas waren andere partijen niet 
bereid om hier dezelfde avond over 
te stemmen, waardoor het uitgesteld 
is voor tenminste een maand.  

Bewoners en SP eisen noodweg Laan van de Highlanders 
Raadslid Ellen Jager: "Onbegrijpelijk 
dat een simpel en concreet verzoek 
als dit, niet direct behandeld kon wor-
den in de raad. Gelukkig blijken de 
bewoners van de Laan van de High-
landers strijdbaar en gaan zij de ko-
mende weken van zich laten horen. 
En daar helpen we graag aan mee." 


