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HUURDERSVERBOND EIST STRIJDLUSTIG
PLEK AAN ONDERHANDELINGSTAFEL OP
Het onlangs in Zutphen opgerichte
Huurdersverbond heeft een vliegende
start. Huurders uit Zutphen zijn de
deuren langs gegaan in Deventer en
hebben daar contact gelegd met
huurders van Ieder1 in die andere
Hanzestad aan de IJssel. Ook heeft het
Huurdersverbond zichzelf uitgenodigd
aan de onderhandelingstafel van de
jaarlijkse onderhandelingen tussen
woningcorporatie en gemeente over de
zogenoemde 'prestatieafspraken'.
Ondertussen zet de SP zich volop in om
overal in het land andere Huurdersverbonden op te richten.
Elk jaar maken de woningcorporaties en
de gemeente afspraken over renovaties,
huurprijs, kwaliteit van de woningen en
tal van andere zaken. Het
Huurdersverbond wil deel uitmaken bij
de onderhandelingen over die
afspraken. Bennie Berendse,
woordvoerder van het
Huurdersverbond: "Wij snappen wel dat
Woonbedrijf Ieder1 het liefst met het
niet functionerende BIJ1 onderhandelt,
maar wij willen dat er een échte

huurders-vertegenwoordiging aan de
onderhandelingstafel komt".
Het Huurdersverbond wil een blijvend
tegenwicht bieden aan de macht die
Woonbedrijf Ieder1 heeft over
duizenden woningen in Zutphen. Zij
zetten zich er voor in dat alle klachten
van huurders worden opgelost en dat
iedere huurder krijgt waar hij of zij
recht op heeft.

Het Huurdersverbond richt zich ook
tot de landelijke politiek en probeert
ook in andere steden voet aan de
grond te krijgen. Berendse: "De
sociale volkshuisvesting in Nederland
staat er belabberd voor. Er moet echt
wat gebeuren. Daarom willen we een
beweging van huurders bouwen in
heel Nederland." Van Heerlen tot
Groningen en van Zutphen tot Delft:
overal brengt de SP op dit moment
huurders bij elkaar.

Strijd & gezelligheid gaan hand in hand
KOM 19 DECEMBER NAAR DE SP-JAARAFSLUITING IN BUURTHUIS DE UITWIJK!
Strijd en gezelligheid gaan hand in hand. Wie hard wil
kunnen werken voor een beter Zutphen, doet er goed aan
zo nu en dan ook tijd te maken voor gezelligheid om terug
te blikken en successen te vieren. Daarom organiseren we
op 19 december vanaf 20 uur in buurthuis de Uitwijk een
speciale eindejaarsborrel waar alle leden voor zijn
uitgenodigd.
Met de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen
en de Europees Parlementsverkiezingen was het een
intensief jaar. Ook de aanloop naar het XXIV Partijcongres

op 14 december 2019, met al haar discussies, heeft veel van
onze leden gevraagd. Maar we hebben veel meer gedaan in
2019: we brachten tientallen scholieren die gingen staken
voor het klimaat naar Den Haag, we knokten samen met
Zutphenaren voor het behoud van de kermis op de markt én
we wonnen, en we brachten in verschillen Zutphense
buurten huurders samen in hun strijd voor rechtvaardigheid,
en richtten het Huurdersverbond in Zutphen op.
Kortom: genoeg om op terug te blikken en bij stil te staan.
Zodat we van 2020 een nóg spectaculairder jaar kunnen
maken.

Ida in Afrika
Soms gaat de strijd van SP’ers over
kleine onderwerpen die heel lokaal
spelen. Soms gaat de strijd van SP’ers
over hele grote onderwerpen die
over de hele wereld spelen. Altijd is
onze strijd een strijd tegen het
kapitalisme. In het kapitalisme draait
alles om winstmaximalisatie voor
grote bedrijven. Dat leidt tot
uitbuiting. We kennen de gevolgen in
Nederland: te lage lonen, te hoge
huren maar ook bezuinigingen op
kinderboerderijen of zwembaden. In
grote delen van de wereld gaat die
uitbuiting nog véél verder. Onze
eigen Zutphense SP’er Ida in ’t Veld is
in Port Elisabeth, aan de kust van
Zuid-Afrika. Ze werkt daar als
verpleegkundige in een mobiele
kliniek in een sloppenwijk, waar ze
gratis zorg geven aan mensen die
niets hebben. Speciaal voor de
Tomatenkrant doet ze deze maand
voor de laatste keer verslag. Eén van
haar belangrijkste lessen van haar
tijd in Port Elisabeth: ongelijkheid
moet overal bestreden worden, waar
ook ter wereld.

overweldigend, maar toch ben ik het
oneens met dit soort uitspraken”
vertelt Ida. Volgens haar moeten we
armoede relativeren aan rijkdom en
niet aan een andere armoedige
situatie. Het is één van de vele lessen
die ze heeft geleerd in haar tijd in
Afrika.

leven immers in een stenen huisje (al
dan niet beschimmeld) en kunnen
voedsel krijgen van de voedselbank.”
“Hoe langer ik in Zuid-Afrika ben hoe
meer ik geloof dat wanneer enkele
mensen alles in overvloed hebben en
anderen sterven aan de gevolgen van
tekorten het altijd gerechtvaardigd is
iets aan die oneerlijke verhouding te
willen doen. Ondanks dat anderen in
de wereld misschien nóg armer zijn.
Laten we daarom de strijd tegen
armoede in Nederland niet meer
doodslaan door de armoede te
vergelijken met die in Afrika. Nee, laten
we de wereldwijde aanwezigheid van
armoede in een stinkend rijke wereld
juist als motivatie zien om nog harder
te strijden tegen de oneerlijke
verdeling.”

De afgelopen weken werkte Ida in de
thuiszorg in de sloppenwijken. Bij
mensen
thuis
zag
ze
hoe
allesomvattend armoede kan zijn.
“‘Niet zeuren, wij hebben het
“Natuurlijk zijn de clichés schokkend:
tenminste beter dan in Afrika’, hoor je
mensen die niet genoeg voeding
mensen in Nederland regelmatig
hebben en wonen in een golfplaten
zeggen wanneer iemand zich hardop
huisje. Maar als we dat wereldwijd als
afvraagt hoe het kan dat er zoveel
maatstaf voor armoede gebruiken, dan
armoede bestaat in het rijke
rem je de vooruitgang. Want dan
Nederland. De armoede hier in Zuidzouden mensen in Nederland
Afrika is voor zover ik zie inderdaad
inderdaad niet moeten zeuren; zij
overweldigend, maar toch ben ik het
leven immers in een stenen huisje (al
oneens met dit soort uitspraken”
dan niet beschimmeld) en kunnen
vertelt Ida. Volgens haar moeten we
voedsel krijgen van de voedselbank.”
armoede
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aan
rijkdom
en
De gemeente moet alle contracten met commerciële bedrijven op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, zorg,
niet inkomen
aan eenen andere
armoedige
werk,
sociale zekerheid
stopzetten. Dat vindt de Socialistische Partij in Zutphen. Fractievoorzitter Nils Müller:
situatie.
Hetdoen,
is ééndan
vanblijven
de velecommerciële
lessen
‘Als
we niks
bedrijven er met honderdduizenden euro’s gemeenschapsgeld vandoor gaan,
die zede
heeft
geleerd
in haar
tijdlijden
in onder de bezuinigingen. Dat is onrechtvaardig.’
terwijl
gewone
bevolking
moet
Afrika.
De gemeente Zutphen ontvangt miljoenen te weinig geld van de Rijksoverheid. Daardoor is de gemeente gedwongen te
bezuinigen. Inwoners moeten dat geld ophoesten. De gemeentebelasting wordt hoger en voorzieningen worden minder.
Maar ondertussen maken tientallen commerciële bedrijven nog altijd honderdduizenden euro’s winst met geld van de
gemeente Zutphen. De gemeente heeft veel contracten met commerciële bedrijven die werken in de zorg, maatschappelijke
ondersteuning en werk- en inkomensvoorzieningen. Onlangs onthulde onderzoeksjournalisten van Follow the Money
bijvoorbeeld dat het Warnsveldse bedrijf IJsselzorg bv € 330.000,- winst heeft gemaakt.

SP: ZET COMMERCIËLE BEDRIJVEN DE DEUR UIT

De SP wil dat de gemeente alle contracten met commerciële bedrijven gaat stoppen. ‘Deze diefstal moet stoppen,’ aldus
Müller, ‘het gaat hier om gemeenschapsgeld dat bedoeld is voor zorg en maatschappelijke ondersteuning, niet om je eigen
zakken mee te vullen.’
De SP stelt bij het debat over de gemeentebegroting voor de samenwerking met commerciële bedrijven te stoppen.

