
Jaarverslag 2015 fractie PvdA Zutphen-Warnsveld 
 
De fractie van de PvdA Zutphen-Warnsveld heeft er een bewogen jaar op zitten. De 
problemen in het college, na het opstappen van wethouder Gründemann, hebben 
ons best veel beziggehouden. De vraag of we door konden gaan met het 
minderheidscollege of moesten gaan kiezen voor een meerderheidscollege lag weer 
helemaal open na de presentatie van het rapport-Dijkstra. Er werd afgesproken dat 
de politieke partijen onderling met elkaar in contact gingen treden om dit te 
bespreken en de mogelijkheden te verkennen. Eind oktober werd besloten voor een 
meerderheidscollege en Burgerbelang trad toe tot het college. Rene Sueters werd de 
vijfde wethouder. 
 
Stichting Zutphen Promotie kreeg dit jaar gestalte met als opdracht om Zutphen 
steviger te positioneren, de krachten van alle betrokkenen te bundelen en te 
positioneren. Startmiddelen werden hiervoor beschikbaar gesteld. Dit moet gaan 
bijdragen aan de volgende ambities: 

 Een positief vestigingsklimaat. 

 Goed economisch klimaat. 

 Vergroten kansen en mogelijkheden toeristische sector. 

 Versterken woonklimaat. 

 Duurzame, toekomstbestendige en innovatieve economie. 
Stichting TIP werd overgenomen en heeft zich definitief gevestigd aan de Houtmarkt. 
 
De brand die in 2014 uitbrak bij de Kaardebol heeft behoorlijke gevolgen gekregen. 
In 2014 en zelfs in 2015 kon geen gebruik worden gemaakt van het pand en werd de 
exploitatie ernstig verstoord. Het maatschappelijk initiatief Atelier 3-D wilde van 
coöperatie de Kas (voorheen De Kaardebol) een bruisend duurzaamheidscentrum 
maken. Helaas werd in december jl. de sleutel van het complex weer ingeleverd bij 
het college vanwege financiële problemen. Hoe nu verder, wordt met alle 
betrokkenen besproken. 
 
Burgemeester Arnold Gerritsen maakte in juli bekend dat hij ging stoppen met zijn 
werkzaamheden  per 1 februari 2016. Op de Nieuwjaarsreceptie kon de bevolking 
afscheid van hem nemen. De vertrouwenscommissie bestaande uit de 
fractievoorzitters hebben inmiddels gesproken met de Commissaris van de Koning de 
heer Cornielje en zijn eerste voordracht voor een waarnemer was de heer Hermans. 
Dit heeft nogal wat stof doen opwaaien en uiteindelijk heeft deze besloten zich terug 
te trekken omdat er niet genoeg draagvlak aanwezig was voor een goede 
samenwerking.  



Eind van het jaar werd besloten om de heffing en invordering van 
gemeentebelastingen samen met gemeenten Apeldoorn, Epe, Lochem en Voorst uit 
te voeren. Het centrale belastingcentrum Tribuut in Epe gaat dit in 2016 uitvoeren. 
 
De ontwikkelingen op de Mars gaan gestaag door en daar wordt hard gewerkt. De 
haven is aangesloten op de IJssel en de onderdoorgangen gerealiseerd. Waar eerst 
veel commentaar was op het kunstproject van de provincie in de onderdoorgangen 
heeft het nu plaats gemaakt voor veel enthousiasme bij veel inwoners van de Gem. 
Zutphen. Hoor regelmatig dat men er een paar keer extra doorheen rijdt voor de 
beleving. Zo kan het verkeren! 
 
De transities in het sociale domein verlopen redelijk goed en liggen op schema. Onze 
fractie heeft dankbaar gebruik gemaakt van de ondersteuning uit de werkgroep 
Decentralisaties. In het verslag van de werkgroep kunt u hier meer over lezen. 
 
In het afgelopen najaar laaide de discussie rond de Hanzehof opnieuw op. Alsof 
sluiting van de Hanzehof aan de orde zou zijn. Gelukkig hebben we er iedereen van 
kunnen overtuigen dat sluiting van dit theater niet aan de orde is. Immers bij een 
goed cultureel klimaat in een stad hoort een dergelijke theatervoorziening. Een 
breed cultureel aanbod zorgt ervoor dat kunst & cultuur bereikbaar is en blijft voor 
veel brede groepen in de Zutphense samenleving.  
 
Werkgelegenheid is een van de speerpunten van deze fractie. De Rechtbank stond 
vorig jaar fors onder druk. Dankzij gezamenlijke lobby-inspanningen, waarbij we als 
lokale fractie ook onze PvdA-volksvertegenwoordigers in Den Haag hebben 
benaderd, is het gevaar dat de Rechtbank op korte termijn uit Zutphen zou 
vertrekken geweken. Werkgelegenheid blijft echter een grote zorgenpost. We 
ondersteunen initiatieven om mensen vanuit de bijstand makkelijker en met minder 
regels aan het werk te krijgen. Daarnaast komen we met initiatieven/moties die 
daadwerkelijk moeten bijdragen aan werkgelegenheid in Zutphen. Deze initiatieven 
zijn gericht op het behoud van en het aantrekken van nieuwe werkgelegenheid.  

 
Het college gaat in samenspraak met direct betrokkenen (sportverenigingen en lokale 
instellingen) concreet aan de slag met sport en bewegen. Enerzijds om meer 
Zutphenaren actief en sportief te krijgen en te houden. Anderzijds om sport en 
bewegen zo goed mogelijk als middel tot zijn recht te laten komen. Bijvoorbeeld om 
gezond te blijven of mee te doen aan de Zutphense samenleving. Hiertoe wordt de 
agenda ‘Sport en Bewegen in Zutphen’ opgesteld. Bovendien zullen er met ingang 
van 2016 buurtsportcoaches in Zutphen worden ingezet.  



Tenslotte wil ik hierbij nog graag melden dat eind december door wethouder De 
Jonge is besloten om het zwembad De IJsselslag in 2016 te voorzien van  een tillift. 
Onze fractie vond dat een tillift een basisvoorziening was voor ons algemene 
zwembad en dat dit bad dus voor iedereen toegankelijk moest zijn. De groep 
gehandicapten van Zozijn is in ieder geval  blij dat deze voorziening er begin 2016 
gaat komen. 
   
De fractie hield om de week haar fractievergadering ter voorbereiding op de  
eerstvolgende forum- en raadsvergadering. Het eerste halfuur is gereserveerd voor 
bewoners, bedrijven of organisaties die overleg willen met de fractie en hier werd 
regelmatig gebruik van gemaakt. Werkbezoeken aan allerlei instanties in de 
samenleving werden regelmatig afgelegd en dit blijkt elke keer weer zeer op prijs 
gesteld te worden. Karin Jeurink nam in juli afscheid als fractiesecretaris omdat zij 
gekozen werd voor de Provinciale Staten. Zij werd opgevolgd door Denise ter Horst. 
Beide dames hebben, naar volle tevredenheid van de fractie, de notulen verzorgd. 
 
Hieronder een overzicht van de moties waarbij onze fractie betrokken was: 

 Januari: Motie: aanbieden stageplekken bij aanbesteding. 

 Februari: Motie: Maak elektrisch rijden makkelijker. 

 Maart: Motie: Opschorten innen ouderbijdrage jeugdhulp. 

 Juni: Motie: Opstarten structureel overleg met alle sportverenigingen teneinde 
een gezamenlijke Sportroefeldag te organiseren.  

 Juni: Motie: Zutphen werkt! 

 Juni: Motie: Extra geld voor speelattributen zwembad De IJsselslag. 

 Juni: Motie: Verbeterplan interne beheersomgeving. 

 Juni: Motie: Start begrotingsopbouw met de nieuwe rol van de gemeentelijke 
overheid als netwerkorganisatie. 

 September: Motie: Zorg rond voorgenomen besluit van de Raad van de 
Rechtspraak. 

 September: Motie: Ontwikkelingsmogelijkheden voor iedereen vanaf 2,5 jaar 
door middel van voorschoolse en vroegschoolse educatie. 

 November: Motie: Organisatie WGR Het Plein. 

 November: Motie: Afschaffen jeugdloon Zutphen. 

 December: Motie: Snel internet in het buitengebied. 
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