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Opnieuw huurders in actie tegen
mislukte renovatie
Donderdag 18 april betraden zo’n 30
huurders uit de Zutphense wijk het
Waterkwartier het hoofdkantoor van
Woonbedrijf Ieder1. Zij boden het
Woonbedrijf daar een ‘blunderboek’
aan dat vol stond met de gevolgen
van
de
mislukte
renovatie.
Woonbedrijf Ieder1 voerde de afgelopen
jaren een mislukte renovatie uit.
Huurders in verschillende Zutphense
wijken kwamen in opstand. De huurders
uit het Waterkwartier eisen (net als
eerder in Noordveen gebeurde) dat
hun problemen worden opgelost.
Bennie en Leo zijn twee buurtbewoners
die een belangrijke rol hebben
gespeeld in het opzetten van de
acties. De SP organiseerde samen
met hen de allereerste bijeenkomst.
Bennie: “De eerste bijeenkomst was
onder een afdak in de regen. Er kwamen
maar een paar mensen op af. Daarom
wisten we dat we door moesten gaan.”

Leo vult aan: “Die dag in de regen
begonnen we met 4 mensen. We
organiseerden een tweede bijeenkomst
en daar waren er al 14 buren bij. We
zijn steeds verder gegroeid. Op de
laatste bijeenkomst waren we met
meer dan 30 buren! Doordat we
groeien worden we steeds sterker.”
Bennie: “De saamhorigheid in de groep
is groot. We zijn van: geen woorden
maar daden. We willen een oplossing
voor onze problemen, en we willen een
onafhankelijk onderzoek, net zoals in
Noordveen. De hele groep is strijdlustig
en wil gaan voor hetzelfde doel.”
Leo: “Bennie, ik en hopelijk de hele
buurt, gaan door totdat we krijgen
waar we recht op hebben. Want ook wij
verdienen een fatsoenlijk en betaalbaar
huis. De SP heeft veel voor ons betekend.
Ze hebben ons samen gebracht.’’

Bennie biedt, gesteund door de hele buurt, het ‘Blunderboek’ aan Woonbedrijf Ieder1 aan

Analyse

Renovaties worden heel slecht of
helemaal niet uitgevoerd, omdat
huurders geld in het laatje moeten
brengen bij de verhuurder. Vervolgens
willen particuliere verhuurders dat geld
als winst uitkeren. Sociale verhuurders
(zoals Woonbedrijf Ieder1) moeten
dat geld als belasting afstaan aan de
Rijksoverheid, zodat de winstbelasting
voor grote bedrijven omlaag kan. Dit
uitknijpen van huurders leidt natuurlijk
tot verzet. Dat verzet zien we nu in
Zutphen opborrelen. De SP brengt
al deze huurders bij elkaar en steunt
hen in hun strijd voor een fatsoenlijke
woning
en
meer
zeggenschap.

OPROEP: Kom naar de Grote
Huurdersavond

Om huurders bij elkaar te brengen
organiseert de SP op vrijdag 17
mei vanaf 19:30 uur de ‘Grote
Huurdersavond’ in café de Schatkamer.
Interesse? Kom ook!

‘Gemeenschapsgeld lekt weg naar
zorgbedrijven’
‘Zorgbedrijven bedonderen de gemeente’, zei SP-wethouder Mathijs ten Broeke begin april in een
interview in De Stentor. De zorgbedrijven reageerden met verontwaardiging en noemden het
‘ongepaste stemmingmakerij’. De redactie van de Tomatenkrant sprak met SP wethouder Ten Broeke.
Wat is er aan de hand?
Zutphen heeft het moeilijk. Door
bezuinigingen uit Den Haag moet de
gemeente veel bezuinigen. Overal
vallen klappen. We moeten keihard
knokken om bijvoorbeeld de bibliotheek
open te houden. Ondertussen steken
de zorgbedrijven geld dat bedoelt
is voor zorg in hun eigen zakken.’
Hoe kan dat gebeuren?
‘Toen ik vorig jaar net geïnstalleerd was
als wethouder, zeiden de zorgbedrijven
dat ze meer geld nodig hadden om hun
personeel volgens de cao uit te betalen.
We zijn de zorgbedrijven toen gelijk
meer gaan betalen, maar wilden dan wel
van hen weten of ze het daadwerkelijk
aan de goede dingen uitgaven..’

‘Aan de hand van gegevens die de
gemeente bij hen heeft opgevraagd
blijkt dat ze veel geld overhouden.
Gemeenschapsgeld dat niet naar
salarissen en zorg gaat, maar dat als
‘winst’ achterblijft bij zorgbedrijven,
terwijl de Zutphense gemeenschap
dat geld keihard nodig heeft.’

‘‘Weg met de
marktwerking
in de zorg!’’

Maar zo werkt de markt toch nou
eenmaal?
‘Precies. Dit is precies hoe de markt
werkt. Het doel van de zorgbedrijven is
om winst te maken. De zorgbedrijven
doen simpelweg wat je van hen kan
verwachten. Daarom moeten we zo
snel mogelijk toe naar een ander stelsel.
Weg met de marktwerking in de zorg!’
‘Het verbaast me niet dat dit gebeurt.
Maar dat betekent niet dat ik het er mee
eens ben. Wij vragen de zorgbedrijven
wat ze nodig hebben om goede zorg te
kunnen leveren. Als blijkt dat ze meer
vragen dan ze nodig hebben, dan verzet
ik me daar tegen. Het is immers mijn
taak om op te komen voor de belangen
van de Zutphense bevolking, niet voor
de belangen van het bedrijfsleven.’

Mathijs ten Broeke spreekt thuiszorgers toe op actiedag tegen de marktwerking in de zorg

Wethouders bezuinigen op eigen salaris
De gemeenteraad heeft besloten om flink te bezuinigen op de salarissen van de vier Zutphense
wethouders. Dat was onderdeel van het pakket bezuinigingen dat die wethouders zelf
hebben voorgesteld aan de gemeenteraad, en levert de schatkist jaarlijks € 40.000,- op.
SP-fractievoorzitter Nils Müller: ‘Dat
gemeentebestuurders bereid zijn op
hun eigen salaris te bezuinigen, is
behoorlijk uniek. Het komt niet vaak
voor en zou ook niet zijn gebeurd als
de SP niet in het college zou zitten.’
Het leidde in de raadsvergadering
van 8 april 2019 tot bijzondere
taferelen. Wethouders stelden daar
voor om 10% te bezuinigen op hun

eigen salaris, maar de voltallige
oppositie, onder leiding van D66 en
BurgerBelang, vond het belachelijk.
Müller: ‘Overal ter wereld graaien elites
er op los, tot woede van de bevolking,
maar in dit kleine stadje in de achterhoek
tonen gemeentebestuurders bereid om
10% te bezuinigen op hun eigen salaris
, en de oppositie vindt het ver-schrikke-lijk. Het is de wereld op z’n kop.’

SP-afdeling Zutphen

Correspondentieadres: Dreiumme 18.
7232 CR Warnsveld. Tel: 06-44939487

SP-hulpdienst

De SP-afdeling Zutphen-Warnsveld heeft een eigen
hulpdienst die u met raad en daad bijstaat voor allerlei
vragen en diensten. De hulpdienst is er voor leden en
niet-leden. Bel voor hulp naar 06-17416289

Redactie Tomatenkrant

De TOMATENKRANT wordt gemaakt door het afdelingsbestuur van de SP in Zutphen en verspreid in Zutphen,
Warnsveld en Lochem. Puck Vallentgoed verzorgt de
opmaak en dankzij de vele vrijwilligers is het mogelijk
deze krant te schrijven en te verspreiden. Kijk voor meer
nieuws en foto’s op zutphen.sp.nl

