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Verandering begint buiten de 
deuren van mijn nieuwe kantoor 
28 mei 2018 zetten SP, 
GroenLinks, PvdA en de 
VVD hun handtekening onder 
het coalitieakkoord en werd 
SP’er Mathijs ten Broeke 
geïnstalleerd als wethouder 
namens deze nieuwe coalitie. 
We zijn nu een half jaar verder. 
Tijd voor een eerste terugblik 
met Mathijs!

Heb je al spijt dat je begonnen 
bent als wethouder? 
Haha, nee hoor. Maar eerlijk 
gezegd: toen duidelijk werd dat 
dit nieuwe college een enorme 
bezuinigingsoperatie geërfd had, 
zakte mij de moed mij wel even 
in de schoenen. Maar toen dacht 
ik: we hebben als SP wel voor 
hetere vuren gestaan, en zolang 
ik de steun van de leden heb en 
wij kunnen doen waarvoor we in 
dit gemeentebestuur zijn gegaan, 
gaan we er gewoon voor!

Waarom besloot de SP een 
half jaar geleden om in dit 
gemeentebestuur te gaan? 
Wij hebben samen met 
GroenLinks, PvdA en VVD een 
coalitieakkoord gesloten waar 
voor de SP drie belangrijke 
dingen in staan: ten eerste 
schaffen we de marktwerking in 
de huishoudelijke zorg af, ten 
tweede gaan we de woonlasten 
van mensen verlagen door te 
verduurzamen en ten derde willen 
we de sociale voorzieningen 
verbeteren. Dat is wat ons te doen 
staat in het gemeentebestuur.

Lukt dat een beetje? 
Ik vind dat er wel erg veel 
vergaderd en geschreven moet 

worden voordat er echt iets 
veranderd. Het kan mij niet 
snel genoeg gaan. Maar als ik 
terugblik op de afgelopen zes 
maanden dan denk ik: in een half 
jaartje hebben we toch bést veel 
voor elkaar gekregen.

Oké, we nemen de proef 
op de som: Hoe ver ben 
je met de afschaffing van 
de marktwerking in de 
huishoudelijke zorg? 
Dat staat gepland voor het 
jaar 2021. We werken daar nu 
stapsgewijs naar toe, zodat de 
overgang naar een nieuw stelsel 
soepel gaat. Maar we kunnen 
niet nog twee jaar wachten met 
verandering. 
Voor de thuiszorgers en de 
mensen die zorg nodig hebben 
moet er nú iets veranderen. 
Daarom is het eerste dat ik 
gedaan heb meer geld uittrekken 
voor zorg, waardoor de salarissen 
van de thuiszorgers eindelijk 
omhoog konden. Daarna hebben 
we de eisen voor zorgbedrijven 
verhoogd. Bedrijven met hele 
slechte arbeidsvoorwaarden zijn 
nu niet meer welkom in Zutphen. 
Vervolgens hebben we de eerste 
stappen in de richting van een 
nieuw stelsel gezet: inmiddels 
is de eerste coöperatie van 
thuiszorgers een feit en komt de 
tweede coöperatie eraan.

Nog 3,5 jaar te gaan. Wat 
kunnen we in die tijd van je 
verwachten? 
Een heleboel. Ik wil afspraken 
maken met woningcorporaties 
over verduurzaming zonder daar 
een huurverhoging tegenover 
te stellen en jeugdhulp, zorg en 

inkomensvoorzieningen dichter 
bij mensen organiseren. Maar ik 
kan dat niet alleen. Verandering 
begint buiten de deuren van 
mijn nieuwe kantoor in het 
gemeentehuis. Dat hebben wij 
altijd gezegd en dat geldt nog 
steeds. Dat ik nu kan bouwen 
aan een ander stelsel voor de 
huishoudelijke zorg, komt door 
jarenlange strijd van thuiszorgers. 
Dus echte verandering, ten 
gunste van gewone mensen, 
begint als mensen de handen 
in een slaan. Dus dat moet 
de Zutphense en Warnsvelde 
bevolking vooral blijven doen. 
Dan zal ik mijn steentje vanuit het 
stadhuis bijdragen.



Bezuiniging Bibliotheek van de baan

Bibliotheek Warnsveld in gevaar

De opkomst van de schuldengeneratie

Uitnodiging:

De bezuiniging van € 150.000,- 
op de bibliotheek gaat niet 
door. Het SP-voorstel werd 
met overgrote meerderheid 
aangenomen. In het 
amendement staat dat er in 
plaats van op de bieb op onder 
andere citymarketing bezuinigd 

De bezuiniging van € 
150.000,- op de bibliotheek 
gaat niet door. Het SP-
voorstel werd met 
Ondanks het schrappen 
van de bezuiniging voor 
de bibliotheek liet Gerard 
Huis in ’t Veld, de directeur 
van de bibliotheek, 
donderdagochtend zijn 
personeel weten dat de 
bibliotheek in Warnsveld per 
1 januari 2019 dicht gaat. 

Zaterdag 24 november 
stonden er 500 jongeren in 
Den Haag om te protesteren 
tegen het schuldenstelsel. 
Een stelsel dat studenten 
ontmoedigt om door te 
studeren na hun MBO, en 
alle studenten diep in de 
schulden steekt met als 
motto “investeren in jezelf.” 
Door het schuldenstelsel 
blijven veel studenten bij hun 
ouders wonen tot ver na hun 
studie. Zelfs na het verkrijgen 
van hun diploma zorgt de 
opgelopen schuld voor een 
bijna onmogelijke stap tot de 
woningmarkt. Jongeren van 

ROOD Zutphen, tezamen 
met jongeren uit het hele 
land waren in Den Haag om 
te laten horen dat dit niet 
verder kan. Met busladingen 
vol kwamen jongeren vanuit 
Utrecht, Nijmegen, en 
Amsterdam.  
‘Onderwijs is een recht, geen 
privilege!’          was dan 
ook de duidelijke eis van dit 
protest. Onder de komende 
plannen van dit kabinet staat 
een mogelijke renteverhoging 
op de studielening van alle 
jongeren onder het nieuwe 
stelsel. Dat moet en zal 
anders, als het aan ROOD 

moet worden.Zutphen moet 
ongeveer 12 miljoen euro 
per jaar bezuinigen, om te 
voorkomen dat de Provincie 
de baas wordt in de gemeente. 
SP-fractievoorzitter Nils 
Müller: ‘We zijn blij dat we 
de bieb vrij hebben weten te 
spelen van bezuinigingen. 

Huis in ’t Veld laat weten 
dat er al voor de dreigende 
bezuiniging financiële 
problemen waren bij de bieb, 
en dat hij daarom alsnog de 
bibliotheek in Warnsveld moet 
sluiten. Als de bibliotheek daar 
weggaat, kan dat tot gevolg 
hebben dat ’t Warnshuus ook 
helemaal dicht moet omdat het 
zijn belangrijkste huurder verliest. 
Müller: ‘Dit laten we niet zomaar 
gebeuren. Voor de SP zijn 
twee dingen het belangrijkste: 

ALV Europees Parlement  
 
Wanneer: 29 januari 2019  
Waar: Buurthuis de Uitwijk  
Hoe laat: 20:00  

Op de ledenvergadering 
zal het tweede 
conceptverkiezingsprogramma 
voor de verkiezingen van het 

Deze overwinning was 
onmogelijk geweest zonder 
de tomeloze inzet van al die 
bibliotheekmedewerkers, 
en al die Zutphenaren 
en Warnsvelders die hun 
handtekening hebben gezet 
voor het behoud van de bieb’.

Warnsvelders moeten hun 
boeken blijven kunnen lenen in 
Warnsveld en ’t Warnshuus moet 
open blijven.’

Inmiddels heeft het 
gemeentebestuur bij monde van 
wethouders Mathijs ten Broeke 
en Laura Werger laten weten dat 
zij de bibliotheekvoorziening in 
Warnsveld ook belangrijk vinden 
en dat zij de exploitatie van ’t 
Warnshuus overnemen zodat 
deze open kan blijven.

ligt.  We studeren niet omdat 
we zo graag willen studeren, 
we studeren omdat wij met 
onze opgedane kennis 
een toevoeging zijn op de 
maatschappij.

Europees Parlement besproken 
worden.  
Uitnodigingen zullen later nog 
per mail verstuurd worden. Maar 
schijf het nu vast op in je agenda! 


