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Zutphen, 29 maart 2018 

 

Geachte inwoners van Zutphen en Warnsveld,  

Geachte informateurs, beste Rosalie en Victor, 

 

Het voelt bijzonder om u te schrijven, omdat het gesternte waaronder wij deze brief schrijven 

zoveel anders is dan vier jaar geleden. De uitslag van de verkiezingen heeft ons verrast. De 

winst van Groen Links, het verlies van de SP, van D66, de winst van de PvdA, het verlies van 

Burgerbelang. Blijde gezichten, trotse campagneleiders en ook pijn en teleurstelling bij 

anderen, afscheid van 16 raadsleden met wie we veel hebben samengewerkt, de installatie van 

zoveel nieuwe raads- en forumleden en de vorming van een nieuwe coalitie.  

Het formeren van een nieuwe coalitie met bijpassende wethouders is makkelijker gezegd dan 

gedaan. Vooral omdat het succes van deze nieuwe samenwerking voor een belangrijk deel zal 

afhangen van de chemie tussen de bestuurders in het college, de kracht die zij kunnen 

genereren in en met de samenleving en de ambtelijke organisatie en de capaciteiten van de 

individuele wethouders.  

De PvdA vindt het belangrijk dat er een college, een team, komt dat bestaat uit bestuurders die 

inspireren. Bestuurders met visie, lef, daadkracht en het vermogen tot luisteren, begrijpen, 

aansturen en samenwerken. Een hands-on college dat de gemeenteraad en meeneemt en 

ruimte biedt, een college dat is staat is tot verbinden en open, eerlijk en transparant zijn. Een 

team dat boven alles zin heeft om er echt iets van te maken, met iedereen in de samenleving die 

dat wil. Een team met ambitie en de capaciteiten om die ambities ook waar te maken!          

De campagne was intensief en ook voorzichtig. De scherpte was best moeilijk te vinden. Aan de 

ene kant willen partijen zich allemaal onderscheiden van elkaar. Dat moet ook, want dan valt er 

iets te kiezen. Aan de andere kant hebben we als lokale politiek in de afgelopen jaren nou juist 

zoveel geïnvesteerd in het samen optrekken. Omdat we allemaal weten dat dit belangrijk is 

voor onze stad. Het gedoe van vier jaar geleden en bij vlagen ook in de afgelopen 

bestuursperiode verdiende geen schoonheidsprijs en heeft vertrouwen in het lokaal bestuur 

geschonden.   

Het rapport van dhr. Wim Dijkstra met adviezen over het verbeteren van de bestuurscultuur 

en het rapport van dhr. Van Netten met adviezen over de te kiezen inhoudelijke koers, hebben 

geholpen bij de keuzes die de gemeenteraad en het college van B&W samen hebben gemaakt. 

Zowel op de inhoud, als op de manier waarop we samenwerken met elkaar en met inwoners, 

ondernemers, maatschappelijke organisaties en in de regio. Die keuzes verdienen, wat de PvdA 

betreft, verdere verdieping.  

De sociaal – economische kracht van Zutphen en Warnsveld moet verder versterkt worden, 

omdat dynamische steden toekomstperspectief hebben. De PvdA vindt het belangrijk dat, 

ondanks de bezuinigingen die ook gevonden moeten worden, dit hoofddoel blijft behouden 

voor de volgende bestuursperiode en dat ook de drie subdoelen leidend zijn: het verminderen 

van de individuele afhankelijkheid van de overheid voor bestaanszekerheid en maatschappelijk 

welzijn van mensen, het versterken van de aantrekkelijkheid van Zutphen voor nieuwe 

inwoners en het versterken van het ondernemersklimaat.  
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Binnen dat bredere kader, die lange termijn agenda, kunnen speerpunten een plaats krijgen. 

Voor de PvdA zijn de volgende speerpunten van wezenlijk belang:  

1. Stevig werken aan het verkleinen en voorkomen van werkloosheid. Het vergroten van 

de kansen op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld met behulp van onderwijs, van mensen, 

waaronder ook jongeren. En het vergroten van de werkgelegenheid in Zutphen en in de 

regio. Het verder bestrijden van armoede, met name onder kinderen, en terugdringen 

van schuldenproblematiek bij mensen hoort hierbij. Ondernemers, 

ondernemersorganisaties, onderwijsinstellingen, uitvoeringsorganisaties, 

maatschappelijk werk en de regio zijn belangrijke partners op dit thema.  

Bijzondere aandacht vergt de groeiende groep van mensen in de participatiewet met een 

“afstand tot de arbeidsmarkt”. Waar deze mensen voor 1 januari 2015 in de WSW, 

WAJONG of WIA terecht kwamen en op die manier verzekerd waren van bescherming, 

begeleiding en bestaanszekerheid, is dat vandaag niet meer. De PvdA doet graag mee in 

een college dat bereid is om ambitieuze oplossingen te bedenken voor deze mensen en het 

opzoeken van de randen van wat mogelijk is, niet schuwt.   

2. Stevig werken aan het toekomstperspectief van ouderen en jongeren in Zutphen en 

Warnsveld.  

 

De combinatie van de toekomstige vergrijzing, krimp en de afname van het aantal 

mantelzorgers maakt dat we een serieuze opgave hebben als het gaat om het welzijn 

van ouderen in Zutphen en Warnsveld. Enerzijds zijn de ouderen van vandaag niet meer 

de ouderen uit het verleden, want een stuk vitaler en zelfbewuster. Tegelijkertijd is 

onze stad nog niet ingericht op deze groeiende groep mensen die ook mee willen doen. 

Aan de andere kant zien we ook dat de groep ouderen met, bijvoorbeeld, dementie of 

die eenzaam zijn groeiende is, zonder dat we daar goed op voorbereid zijn.  

 

Die eenzaamheid zien we ook steeds meer bij jonge mensen en kinderen. Daarbovenop 

komt het feit dat jongeren aangeven dat ze in onze stad te weinig gezien worden en het 

gevoel hebben dat ze te weinig meetellen. Zorgen hebben wij over de groeiende groep 

van kinderen en jeugd die een beroep doen op  jeugdzorg en/of in aanraking komt met 

politie en justitie. De PvdA heeft de ambitie dat alle jongeren zich thuis voelen in 

Zutphen en Warnsveld en zich hier blijvend kunnen ontplooien.   

 

De PvdA doet graag mee in een college dat bereid is om alle mensen een plek te bieden 

en weet te anticiperen op deze grotere vraagstukken van welzijn van specifieke 

groepen, de levendigheid in wijken en buurten en de vitaliteit van het verenigingsleven. 

Maatschappelijk werk, zorg- sport- en culturele organisaties en verenigingen, scholen 

en ook mensen zelf zijn belangrijke partners in dit thema.   

 

3. Stevig werken aan energieneutraliteit en klimaatbestendigheid. Dat is een ongelofelijk 

belangrijke opgave voor ons allemaal. De PvdA doet graag mee in een college dat 

ernaar streeft dat Zutphen koploper wordt op het gebied van duurzaamheid, 

energieneutraliteit en klimaatbestendigheid.  
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Wij herkennen ons sterk in de woorden van Groen Links dat dit geen programma op 

zich zou moeten worden, maar een overhuivende ambitie die overal doorheen sijpelt. Er 

liggen kansen en bijzondere oplossingen te wachten op visie, lef en doorpakken. We 

hoeven er alleen maar voor te kiezen en het te doen. Het is belangrijk dat wij ons 

beseffen dat de gemeente in haar eentje dit vraagstuk niet kan oplossen, maar zal 

moeten aanpakken met al haar partners, met veel inwoners en op vele niveaus. Des te 

belangrijker is het dat het nieuwe college de noodzaak en de urgentie van stevige 

verduurzaming doorleeft.    

 

Tot slot,  

Beste inwoners,  

Rosalie en Victor,  

De PvdA heeft geen breekpunten. Wel een voorkeur voor een stevig college met goede 

wethouders en een ambitieus programma. Dit achten wij belangrijker dan een samenstelling 

van verschillende partijen, alhoewel wij een lichte voorkeur hebben voor een samenwerking 

tussen Groen Links, de SP en de PvdA, aangevuld met een vierde partij. Deze voorkeur is 

gebaseerd op het feit dat wij in zowel Groen Links als in de SP onze natuurlijke partners 

herkennen op inhoudelijke gronden.  

 

Wij kijken uit naar ons gesprek,    

 

Met vriendelijke groet, 

Annelies de Jonge en Jasper Bloem  

Namens de PvdA Zutphen – Warnsveld.    

 

 


