
De gemeenteraad en het college 
spraken afgelopen maandagavond 
over het rapport van D’66-er Roelof 
van Netten die concludeert dat we 
in Zutphen onze voorzieningen niet 
overeind kunnen houden als er 
niet gauw meer geld in het laatje 
komt.  
Dat komt volgens Van Netten doordat 
een grote groep mensen afhankelijk 
is van de overheid, het gemiddelde 
inkomen relatief laag is, Zutphen 
sterk afhankelijk is van financiering 
door de overheid en de opkomende 
vergrijzing. 
 
Wat ons te doen staat volgens Van 
Netten, gaat in de richting van:  

 Zorg voor minder afhankelijkheid van 
de overheid, 

 Verminder het aantal mensen met een 
laag inkomen,  

 Verander de economische structuur zo-
dat deze niet afhankelijk is van over-
heidsfinanciering 

 Voorkom een grijze golf. 

Dit is een ouderwets verhaal uit de 
jaren ’90: meer markt, minder over-
heid, maar dat is een doodlopende 
weg. Het is tijd om een nieuwe weg in 
te slaan. Dit is de oplossingsrichting 
van de SP:  
 
Banen maken van werk 
Er is ontzettend veel werk te doen in 
Zutphen, alleen zijn er geen banen 
meer voor, omdat bedrijven en over-
heden sommige werkzaamheden niet 
meer willen betalen en dat werk door 
‘vrijwilligers’ willen laten doen. Dat 
zijn foute keuzes die moeten worden 
teruggedraaid. Conciërges op scho-
len, begeleiders in verzorgingshuizen, 
etc. zijn belangrijke functies die niet 
‘beloond’ moeten worden met alleen 
maar een VVV-bon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zorg als banenmotor 
Het is kortzichtig en dom om de ver-
zorging van mensen door steeds 
minder mensen te laten doen en 
steeds meer zorgrobots en digitale 
technieken in te zetten. Dat is geen 
vooruitgang, maar ontmenselijking 
van de zorg. Zutphen is van oudsher 
een zorggemeente, evenals Warns-
veld. De vergrijzing is geen bedrei-
ging, maar een kans. Door te inves-
teren in het menselijk maken van de 
zorg stijgen de lonen en komen er 
nieuwe banen. Als we dat doen, 
stijgt ook het salaris van thuiszorg-
medewerkers zoals Inge.  
 
Inge is steeds minder gaan verdienen. 
In 2013 is haar uurloon met € 3,65 ver-
laagd door de gemeente tot nauwelijks 
boven het minimumloon. Eind vorig jaar 
is ze tegelijk met 84 collega’s zelfs ont-
slagen. Omdat het mensenwerk is, bleef 
ze contact houden met haar cliënten, die 
niet zonder haar hulp kunnen. Ze doet 
nu hetzelfde werk als mantelzorger. Alle 
inkomsten van Inge gaan naar haar vas-
te lasten.  
 
Als Inge weer een fatsoenlijk salaris 
krijgt, zal ze meer geld besteden in 
de winkels in de binnenstad. Haar 
geld verdwijnt niet op een spaarreke-
ning, maar wordt gelijk besteed door 
aankopen te doen in Zutphen. Dat is 
goed voor onze lokale ondernemers. 
 
Solidariteit tussen generaties 
Onze economie draait op solidariteit 
tussen generaties. Volwassenen 
voeden onze kinderen op in de scho-
len en later verzorgen die kinderen 
onze ouderen in de verzorgingshui-
zen of via de thuiszorg. Zo gaat dat 
al van generatie op generatie.  
Helaas heeft Zutphen te kampen 
met wegtrekkende jongeren tussen 

De T    matenkrant 
Nieuwsblad voor leden van de SP afdeling Zutphen / Warnsveld / Lochem  - Editie mei 2016 

Gaat Zutphen rechts– of linksaf? 
Economisch rapport Van Netten zegt: Zutphen moet rechtsaf   

de 18 en 30. Die groep hebben we 
nodig. Er is immers genoeg werk te 
doen. Maar voor hen is weinig plek in 
Zutphen. De wethouder vindt dat de-
ze groep maar een huis moet gaan 
kopen, terwijl veel jongeren met een 
flut-flexcontract echt geen hypotheek 
krijgen. De weinige kamers en betaal-
bare appartementen die Zutphen 
heeft, worden uitgemolken door huis-
jesmelkers of bezet gehouden door 
volwassenen met een laag inkomen, 
die óók nergens anders naartoe kun-
nen. Wat Zutphen nodig heeft zijn 
véél meer woonplekken van rond de 
€ 450,- huur, zodat er plek is voor 
iedereen. Als we dat doen, komen de 
jongeren wellicht terug naar Zutphen.  
 
Joost is verzorgende en wilde graag in 
Zutphen blijven wonen. Maar Joost heeft 
geen zin om bij een huisjesmelker te hu-
ren en een huis kopen kan Joost nog niet. 
Hij is in Arnhem een huis gaan huren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wethouders en burgemeester leken 
afgelopen maandagavond niet onwel-
willend tegenover onze plannen te 
staan. Daarom zijn we benieuwd wat 
het college concreet gaat beslissen. 
Volgen ze de richting die Van Netten 
aangeeft? Of gaat het college op 
zoek naar nieuwe oplossingen voor 
de uitdagingen van onze tijd?  
Mocht straks blijken dat de bestuur-
ders van Zutphen toch rechtsaf slaan, 
dan kan het college rekenen op felle 
oppositie van links. 



Ik was er zelf niet bij, maar het is in 
ieder geval een maatje te groot voor 
Zutphen. Dat heeft geleid tot de pro-
blemen waar wij vandaag de dag 
mee zitten en dat is de reden dat wij 
op 14 december niet voor het nood-
scenario hebben gestemd. Niet om-
dat wij tegen de Hanzehof zijn, inte-
gendeel. Wij denken dat alleen een 
structurele oplossing de Hanzehof 
kan redden.”  

In het noodscenario stond onder 
andere dat de Hanzehof betaald 
parkeren wilde invoeren op het par-
keerterrein naast het theater. Dat 
bracht € 50.000,- in het laatje van 
de Hanzehof, en zo konden zij hun 
begroting rond krijgen. Nu wil het 
college dit onderdeel uit het nood-
scenario schrappen. 
“Op zich prima, wij zijn helemaal 
niet voor betaald parkeren. Maar je 
kan niet eerst voor het meest uitge-
klede scenario kiezen, dan de min-
der leuke dingen schrappen en ver-
volgens verwachten dat de Hanze-
hof zijn begroting vanzelf rond 
krijgt.” 
Wethouder Sueters gaf in het debat 
aan er van uit te gaan dat hij samen 
met de Hanzehof wel een oplossing 

“Iedere stad die zichzelf serieus 
neemt zou een plek moeten heb-
ben om podiumkunsten te laten 
zien, waar mensen, jong en oud, 
zichzelf een spiegel kunnen voor-
houden en zich kunnen laten ver-
rassen door het onverwachte.” Dat 
zei SP raadslid Nils Müller maan-
dagavond in het raadsdebat over 
het voorbestaan van de Hanzehof. 
 
Weken geleden, op maandag 14 de-
cember, stemde bijna de hele raad 
voor een noodoplossing voor de Han-
zehof. Een risicovolle stap, vond de 
SP toen al. Alleen de SP stemde te-
gen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het was het meest uitgeklede plan en 
het redde de Hanzehof voor maar vijf 
jaar. “De daadwerkelijke keuze over 
de Hanzehof wordt zo vijf jaar vooruit 
geschoven. Dit is een na-ons-de-
zondvloed mentaliteit” zei SP-raadslid 
Mathijs ten Broeke destijds. 
Müller: “In 1977 is de Hanzehof ge-
bouwd naast de Buitensociëteit met 
allerlei vooruitstrevende gedachten. 

zou vinden. Bijna de hele gemeente-
raad was het daarmee eens. “Mocht 
het niet lukken, dan kunnen we altijd 
nog bijbetalen” aldus de PvdA.  
 
De SP vindt dat de Hanzehof zich be-
zig moet kunnen houden met een 
goed programma en het betrekken 
van de bevolking, niet met het keer op 
keer opstellen van bezuinigings-
programma’s en plannen van aanpak.  
Daarom vindt de SP dat het college 
structureel € 50.000,- moet vrij maken 
om het tekort dat ontstaat op te van-
gen.  
Müller: “Als het college dat niet doet, 
dan zullen wij moeten leven met de 
wrange vruchten van de keuze voor 
het noodscenario. Of nog beter: we 
komen daar op terug en we gaan het 
hebben over andere oplossingen.” 
 
Volgens de SP is het tijd dat politieke 
partijen zich uit gaan spreken: kiezen 
we voor of tegen een theater in Zutp-
hen? Müller: “Als we op deze weg 
blijven doormodderen wordt de Han-
zehof daar niet beter van, de gemeen-
te niet en de belastingbetaler al hele-
maal niet.” 
   
  Foto: Mathijs en Ellis in de Raad 
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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 Mathijs ten 
Broeke en Nils Müller. De krant wordt verspreid 
in Zutphen, Warnsveld en Lochem.  
 

Kijk voor meer nieuws op www.zutphen.sp.nl  
Reageren? Mail naar: zutphen@sp.nl 

SP– Afdeling Zutphen 

Redactie Tomatenkrant / reacties 

Weer geen echte oplossing voor de Hanzehof 
Gemeenteraad schuift moeilijke keuze voor zich uit 

SP Lochem heeft nu eigen website 
SP– Hulpdienst 

De SP-ers van Lochem 
hebben nu een eigen web-
site. We kunnen nog beter 
laten horen dat we er zijn 
en waar we voor staan.  
Belangrijk is dat de infor-
matie interessant en actu-
eel is. Bekijk daarom de 
site en laat weten wat je 
van ervan vindt.  
Doe voorstellen voor de 
inhoud. Reageren kun 
direct vanuit de site (klik 
op contact). Doe mee! 
 
Namens het bestuur, 
Jan Kleinen “webmaster”.  


