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SP maakt zich op voor 
coalitiedeelname 
Tot aan 18 mei werkt de SP 
hard aan een coalitieakkoord 
samen met Groenlinks, PvdA 
en de VVD. Dan hopen de 
vier partijen eruit te zijn en 
hun onderhandelingsresultaat 
te presenteren. Ziet de 
ledenvergadering dit resultaat 
ook zitten, dan bestuurt de SP 
de komende vier jaar mee in 
Zutphen. 

De onderhandelaars namens 
de SP proberen zoveel 
mogelijk standpunten die ook 
in de verkiezingscampagne 
naar voren zijn gekomen, 
zwart op wit te krijgen in het 
gezamenlijke akkoord voor 
de komende bestuursperiode. 
Op het ene punt lukt dat, op 
enkele punten lukt dat niet 
en meestal wordt het een 
compromis. 

Waar tot nu toe uitgebreid 
bij stil is gestaan is de 
huishoudelijke zorg. Als het 
aan de SP ligt komt er een 
einde aan de marktwerking 
en krijgen thuiszorgers vaste 
contracten. Ook verdienen de 
mensen die deze zorg nodig 
hebben een vertrouwensband 
met de thuiszorger en zou 
de zeggenschap over deze 
zorg bij alle betrokkenen 
moeten liggen in plaats van bij 
bedrijven.  
 

De bedoeling is om dit in het 
coalitieakkoord te krijgen. 

Andere onderwerpen die 
tijdens de onderhandelingen 
veel over tafel zijn gegaan: 
wonen, energietransitie, 
gemeentefinanciën, zorg, 
werk en inkomen. Uiteraard is 
ook de portefeuilleverdeling 
onderwerp van gesprek. 

Omdat de leden de baas 
zijn bij de SP, zetten de 
onderhandelaars pas 
hun handtekening onder 
het akkoord zodra de 
ledenvergadering hierover 
gediscussieerd heeft en 
ingestemd heeft met het 
onderhandelingsresultaat. 
De planning is dat in de 
raadsvergadering van 28 
mei de nieuwe wethouders 
geïnstalleerd worden. 

Uitnodiging 
Ledenvergadering 
Coalitieakkoord
Als de onderhandelaars in het 
huidige tempo doorgaan, ligt er 
op 18 mei een coalitieakkoord 
van de onderhandelende 
partijen. Omdat in onze 
partij de leden de baas zijn, 
is er op dinsdag 22 mei 
een extra ledenvergadering 
ingepland waar al onze leden 
voor uitgenodigd zijn. Extra 
informatie zal te vinden zijn op 
zutphen.sp.nl.

Wat: Ledenvergadering 
Coalitieakkoord 
 
Wanneer: dinsdag 22 mei 
20:00 
 
Locatie: Buurtcentrum de 
Uitwijk, de Brink 116



In eerdere Tomatenkranten van dit jaar hebben we al eens 
stilgestaan bij Kinderboerderij de Schouw. Nadat het goede 
nieuws naar buiten kwam dat de boerderij weer steun kreeg van 
de gemeente kwam er afgelopen maand prachtig nieuws naar 
buiten.

Vroeg in april werden al twee lammeren geboren, die liefkozend 
de namen Dave en Julian hebben gekregen, ze zijn vernoemd 
naar Julie Otten, moeder van Dave. Zij zijn veelvuldig 
bezoeker van de Kinderboerderij en sloegen begin dit jaar 
samen met de SP de handen in één toen het voortbestaan 
van de Kinderboerderij in gevaar kwam. Samen startte zij een 
kleurplatenactie voor het behoud van ‘De Schouw’. 

Daar bleef het babynieuws niet bij want later in april kregen we 
nog een geboortekaartje binnen. Later in april werd er nog een 
lammetje geboren die nu de naam Ellis draagt. Vernoemd naar 
Ellis Müller die namens de SP samen met de Kinderboerderij, 
Julie en Dave Otten gestreden hebben voor het behoud van 
‘De Schouw’. Wij raden dus aan als je in de buurt van ‘de 
Schouw’ bent, een kijkje te nemen bij deze schattige pasgeboren 
lammetjes. 

Leuk geboortenieuws op 
Kinderboerderij ‘De Schouw’

Jongeren van ROOD Zutphen aanwezig 
op 1 mei manifestatie Den Haag
Afgelopen Dinsdag was het internationale dag van de arbeid. 
Onder socialisten is 1 mei een ware feestdag, maar in Nederland 
heeft het niet zo een grote rol.  Waar het in andere landen een 
nationale feestdag is, blijft het in Nederland bij een protestmars 
door Den Haag met Linkse organisaties uit het hele land. 
ROOD-leden Paula Kluin en Mart de Ridder waren met ROOD-
leden uit het hele land aanwezig om samen een vuist te maken 
tegen de groeiende flexibiliseringsdrang van werkgevers. 
Doordat 70% van de jongeren <25 een flexibel contract heeft 
kunnen ze geen zekerheid opbouwen, laat staan een huis kopen 
of financieel zelfstandig zijn. 

Vanuit de organisatie kreeg ROOD de complimenten over 
hun opkomst tijdens de mars, hun strijdlust van de afgelopen 
jaren en hun successen in de strijd tegen het jeugdloon, tegen 
flexwerken en voor eerlijkere kansen voor jongeren.

Wil je meer weten over ROOD of wil je eens meekijken? Je kan 
ons altijd bereiken via onze facebookpagina: ‘ROOD Zutphen’


