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ciële bedrijven, die elkaar de tent 
uit vechten om de laagste prijs. 
Het slechtste dat je kunt doen na 
het omvallen van TSN is een 
nieuwe wedstrijd uitschrijven. 
Thuiszorgers verdienen geen 
ontslag en loonsverlaging, maar 
zekerheid en een fatsoenlijk sa-
laris.” 
Buurtzorg wil alleen in zee met 
gemeenten die een fatsoenlijk 

De gemeente Zutphen weigert 
in te gaan op het voorstel van 
Buurtzorg om na het faillisse-
ment van TSN de huishoudelij-
ke hulpen in dienst te nemen.  
De wethouder wil met een open-
bare aanbesteding een bedrijf vin-
den dat de huishoudelijke zorg 
over kan nemen als TSN definitief 
het loodje legt. De SP ziet stich-
ting Buurtzorg juist als uitgelezen 
kans om na de ontstane ellende 
meer zekerheid en een betere 
werkgever binnen te halen.  
 
SP-fractievoorzitter Mathijs ten 
Broeke: “De oorzaak van de mas-
saontslagen en faillissementen in 
de huishoudelijke zorg is juist dat 
het uitbesteed wordt aan commer-

Zutphen laat Buurtzorg schieten:  thuiszorgers de dupe 

NEE-campagne Oekraïne-referendum in volle gang 
Op 6 april kunt u stemmen, 
voor of tegen het associatie-
verdrag met Oekraïne.  
Het is voor het eerst in de ge-
schiedenis dat de bevolking een 
referendum heeft afgedwongen 
en dat is niet voor niets: als dit 
verdrag doorgaat, gaat de Euro-
pese Unie een hechte relatie aan 
met een corrupt oorlogsland.  

 
 
 
 
 
 

Het verdrag is goed voor multina-
tionals, maar slecht voor de bevol-
king van Oekraïne, slecht voor de 
bevolking van Nederland en 
slecht voor de Europese Unie. 
Daarom voert de SP een NEE-
campagne. En wij hopen dat u 
mee doet! 

U kunt meedoen door campagne-
materiaal te bestellen. Denk aan 
een poster voor achter de ramen 
of flyers om uit te delen in uw 
buurt. Of loop een keer met ons 
mee de deuren langs. Hoe meer 
mensen wij persoonlijk kunnen 
spreken, hoe meer mensen op 6 
april tegen zullen stemmen. Meld 
u aan door te bellen, SMS-en of 
WhatsApp-en naar Nils Muller: 
06 44 939 487. 
 
PROGRAMMA  
12 maart van 13:00 tot 14:30 uur 
- IJsbaanstraat 
16 maart van 18:30 tot 20:00 uur 
– Van Dorenborchstraat 
19 maart van 13:00 tot 14:30 uur 
– Leestensepad 
23 maart van 18:30 tot 20:00 uur 
– Braamkamp 
24 maart van 18:30 tot 20:00 uur 
– Berkenlaan 

26 maart van 10:00 tot 13:00 uur 
– Op de markt staan 
(Groenmarkt) 
26 maart van 13:00 tot 14:30 uur 
– Mulderskamp 
29 maart van 18:30 tot 20:00 uur 
– Polsbroek 
30 maart van 18:30 tot 20:00 uur 
– Het Zwanenvlot 
31 maart van 18:30 tot 20:00 uur 
– Groen van Prinstererstraat 
2 april van 10:00 tot 13:00 uur – 
Op de markt staan (Groenmarkt) 
2 april van 13:00 tot 14:30 uur – 
Van Houtenstraat. 

uurtarief hanteren, Zutphen zit nu 
ver onder deze norm. Als het aan 
de SP ligt gaat dit tarief onmiddel-
lijk omhoog.  
 
Ten Broeke: “Dat betekent inder-
daad meer kosten voor de ge-
meente, maar liever de kosten eer-
lijk delen dan dat thuiszorgers en 
de mensen die afhankelijk zijn van 
huishoudelijke zorg de prijs beta-
len.” 



De gemeente Zutphen bezuinigt 
zo’n € 32.000,- op de organisa-
tie van het Oekraïne-referen-
dum op 6 april 2016. Nils Muller, 
campagneleider in Zutphen: 
“Het is tijd dat dit college de de-
mocratie serieus gaat nemen. 
Ook als ze dat even niet zo 
goed uit komt.” 
 

Zutphen krijgt € 81.000.- 
Om het belangrijke Oekraïne-referen-
dum op 6 april te kunnen organiseren 
ontvangen de Nederlandse gemeen-
tes miljoenen van het Rijk. Voor de 
gemeente Zutphen betekende dit in 
eerste instantie dat er een eenmalig 
bedrag van ongeveer € 54.000,- uit-
gekeerd wordt.  
 

Maar gebruikt maar € 49.000.- 
Op aandringen van onder andere de 
SP in de Tweede Kamer is het be-
drag voor alle gemeenten met 10 mil-
joen euro verhoogd. Dat is een verho-

ging van 50%. Bij een gelijkblijvende 
verdeelsleutel komt dat voor de ge-
meente Zutphen neer op € 81.000,- 
voor de organisatie van het referen-
dum. De bestuurders van de ge-
meente Zutphen hebben echter be-
sloten om maar € 49.000,- te beste-
den aan het referendum.  
 
 
 
 
 
 
 

Minder stembureaus open en 
geen verkiezingsborden 
“Als er niet meer geld wordt besteed 
aan de organisatie van het referen-
dum, dan wordt er dus € 32.000,- 
bezuinigd op democratie,” aldus 
campagneleider Nils Muller. “Dat be-
tekent bijvoorbeeld dat er minder 
stembureaus open gaan en dat er 
geen verkiezingsborden worden ge-
plaatst. Het college van burgemees-

Zutphen bezuinigt duizenden euro’s op democratie 
en maakt het mensen moeilijk om hun stem uit te brengen 

 
 
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 
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ter en wethouders kiest er voor om de 
afstand tussen de inwoners en hun 
dichtstbijzijnde stembureau te vergro-
ten, terwijl er meer dan genoeg geld 
is om meer stembureaus beschikbaar 
te stellen. Maar dat verbaast me 
niets, want alle coalitiepartijen in 
Zutphen zijn vóór het associatiever-
drag. Zij hebben dus belang bij een 
zo laag mogelijke opkomst.   
 

SP plaatst nu zelf borden 
“Maar,” zo vervolgt Nils Muller strijd-
baar, “wij laten ons niet klein krijgen. 
We voeren een knallende campagne 
om er voor te zorgen dat mensen 
toch kunnen gaan stemmen, ondanks 
de vermindering van stemhokjes. En 
die verkiezingsborden? Die plaatsen 
we dan zelf wel.”  

“Wat is daar nou op tegen,” hoor je 
mensen nog wel eens zeggen, “een 
handelsovereenkomst met Oekraïne 
waar we beiden beter van worden?”  
Nou veel, want het gaat over veel 
meer dan alleen handel. De overeen-
komst omvat 323 pagina’s die bol 
staan van de afspraken en juridisch 
gedoe over het handelsverkeer over 
en weer, maar het zijn allemaal wel 
afspraken met een door en door cor-
rupt land. En als je de moeite neemt 
om de tekst wat beter door te lezen 
kom je daar ook afspraken tegen die 
veel verder gaan dan een handels-
associatie met de EU. Wat dacht u 
bijvoorbeeld van:     
 
Art. 10 - Conflictpreventie, crisisbeheer en 
militair-technische samenwerking 
 

Bij lid 1: ‘De partijen intensiveren de prak-
tische samenwerking op het vlak van con-
flictpreventie en crisisbeheer, in het bij-
zonder met het oog op versterkte deel-
name van Oekraïne aan civiele en militai-
re operaties inzake crisisbeheer onder 
leiding van de EU en aan oefeningen en 
opleidingen, ook die in het kader van het 
gemeenschappelijk veiligheids- en defen-
siebeleid (GVDB).’  

En bij lid 3: ‘De partijen onderzoeken 
mogelijke samenwerking op militair of 
technologisch vlak. Oekraïne en het 
Europees Defensieagentschap (EDA) 
onderhouden nauwe contacten over de 
verbetering van de militaire capaciteit, 
ook op technologisch vlak.’ 

 
En in de slotakte:  
 

‘De ondertekenende partijen komen 
overeen dat de overeenkomst van toe-
passing is op het volledige grondgebied 
van Oekraïne zoals erkend in het inter-
nationaal recht en dat zij overleg zullen 
plegen teneinde te bepalen wat de  
gevolgen van de overeenkomst zijn ten 
aanzien van de het illegaal ingelijfde 
grondgebied van de Autonome Repu-
bliek de Krim en van de stad Sebastopol 
waarover de regering van Oekraïne 
momenteel niet feitelijk het gezag uit-
oefent.’ 

 
Het blijft dus niet alleen bij een 
beetje handelen. De NAVO rukt op 
papier al duidelijk op tot aan de 
grens met Rusland en dat zorgt on-
getwijfeld voor veel gedoe met een 
achterdochtige meneer Poetin die 
dat allemaal niet zo’n goed idee 
vindt.   

SP– Hulpdienst 

Oekraïne-verdrag gaat veel verder dan we denken En wat te denken van het zinnetje uit 
het begin van het verdrag op pag. 4:  
 
‘Overtuigd van de noodzaak voor Oekraï-
ne om de politieke, sociaal-economische, 
juridische en institutionele heroveringen 
door te voeren die nodig zijn om ………’   
 

Bedoeld wordt ‘hervormingen’, maar 
dat staat er niet! En soms zegt zo’n 
klein taalfoutje veel en veel meer over 
wat de schrijvers/vertalers echt in hun 
hoofd hebben: de Oekraïne verove-
ren!? Moet dat? Willen we dat? Nee 
toch.  


