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Jaarverslag 2017 fractie PvdA Zutphen-Warnsveld: 
 

Meer mensen aan het werk, intensive care, 
participatiebonus en huishoudelijke hulp 
 
De fractie van de PvdA Zutphen-Warnsveld heeft er weer een druk jaar opzitten. 
Niet alleen wennen aan een nieuwe burgermeester, maar ook een goed oog en oor 
hebben en houden voor wat in Zutphen belangrijk is. Denk daarbij aan het behoud 
van Intensive Care in ons ziekenhuis, werkgelegenheid, participatiebonus (extra 
stimulans voor werk vanuit bijstand), onze vragen over PlusOV en het behoud van de 
Kinderboerderij in het Waterkwartier. En aan onze strijd om Huishoudelijke Hulp nu 
voor eens en voor altijd goed te regelen. 
 
Onze nieuwe burgemeester Annemiek Vermeulen heeft de tijd genomen om de 
Gemeente Zutphen en de gemeenteraadsleden te leren kennen. De vraag aan alle 
raadsleden om met haar op pad te gaan is door iedereen enthousiast ingevuld. Goed 
dat ze dit op deze manier gedaan heeft.  
 
Haar stempel op Zutphen is op een aantal terreinen al duidelijk te zien. De ambtenaren 
binnen de gemeentelijke organisatie hebben dit inmiddels ook ervaren. De ambtenaren 
zijn in oktober op bezoek gegaan bij Zutphense bedrijven en organisaties. Met als doel 
om elkaar beter te leren kennen en erachter te komen wat er allemaal in het Zutphense 
leeft. Uiteindelijk moet dit leiden tot een betere dienstverlening. 
 
Een van de werkbezoeken met de burgemeester was o.a. aan het VMBO in aan de 
Wijnhofstraat. We zetten ons al jaren in voor een goed VMBO in Zutphen. Bovendien 
maken we ons zorgen over het imago van het VMBO aan de Wijnhofstraat. De school 
liet zich van haar mooiste kant zien en de burgemeester heeft de talenten gezien die op 
deze school worden opgeleid.  
 
Er gebeurt veel op dit moment. Kijk naar de bouw van de huizen in Noorderhaven, de 
haven is gereed gekomen. De Marstunnel, de Kostverlorentunnel, de parkeergarage 
zijn in gebruik. De IJsselkade wordt totaal vernieuwd en ook de IJsselbrug heeft een 
stevige opknapbeurt gehad en ziet er weer mooi uit.  
De Nederlandse economie ligt inmiddels weer op stoom en we staan er financieel nu 
ook weer beter voor. Dat zien we ook terug in de meerjarenbegroting van onze 
gemeente. Er is meer geld! Maar er zijn ook veel taken bij gekomen. Decentralisaties in 
het sociale domein betekenen dat een flink aantal welzijn- en zorgtaken nu direct 
vanuit de gemeente moeten worden betaald en aangestuurd.  
 
Speerpunten 
Er wordt hard gewerkt om meer mensen aan het werk te krijgen om het percentage 
uitkeringsgerechtigden omlaag te krijgen. Werkgelegenheid staat niet voor niets 
bovenaan onze lijst van zes speerpunten:  

1. Werk maken van werk; 
2. Investeren in de binnenstad; 
3. Versterken van het woonklimaat; 
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4. Inzetten op Cleantech; 
5. Inzetten op innovatie in de zorg; 
6. Meer inzetten op samenwerking binnen de Stedendriehoek. 

Het versterken van de positie van kwetsbare mensen die het niet altijd op eigen kracht 
redden en voor inkomen, werk en een dak boven hun hoofd aangewezen zijn op de 
overheid, zodat ze hun zelfstandigheid kunnen vergroten, krijgt nu alle aandacht.  
Een goed ondernemersklimaat is in dit kader ook van groot belang.  
 
Door Stichting Zutphen Promotie werd ook dit jaar hard gewerkt aan de opdracht om 
Zutphen steviger op de kaart te zetten, de krachten van alle betrokkenen te bundelen 
en te positioneren. Middelen werden hiervoor beschikbaar gesteld. Dit gaat bijdragen 
aan de volgende ambities: 

• Een positief vestigingsklimaat; 
• Goed economisch klimaat; 
• Vergroten kansen en mogelijkheden toeristische sector; 
• Versterken woonklimaat; 
• Duurzame, toekomstbestendige en innovatieve economie. 

 
Op initiatief van onze fractie is er inmiddels een onderzoek gedaan het verbeteren van 
de Industriehaven. Het resultaat is dat er mogelijkheden zijn voor bulkvervoer per 
schip. Over de bereikbaar via de N348 naar Deventer hebben we via een motie 
aandacht gevraagd bij college en de provincie Gelderland. 
 
Sociaal domein 
We hebben een motie ingediend om de uitstroompremie (participatiebonus) te 
verhogen. Zo gaan mensen die uit de bijstand een baan vinden er in het eerste jaar 
financieel meer op vooruit. Deze motie is met een ruime meerderheid aangenomen. De 
fractie steunt de plannen van onze wethouder Annelies de Jonge voor een Zutphens 
Werkbedrijf. Dit plan waarborgt de toekomst van beschut werk en de bemiddeling naar 
een baan. Het plan voor een Zutphens werkbedrijf is unaniem door de Raad 
aangenomen.  
Consequentie hiervan is ook dat de Gemeenschappelijke Regeling Het Plein (sociale 
dienst) wordt opgeheven. Dit heeft de steun van de fractie. We verwachten dat de 
gemeente Zutphen – door de taken weer zelf uit te gaan voeren - zo meer en beter grip 
krijgt op de taken van het Plein. 
Armoede en schulden zien wij als een samenhangend thema.  
 
Vanaf het begin van dit schooljaar 2017-20-18 liepen we in Zutphen keihard tegen de 
problemen van PlusOV aan. Leerlingenvervoer en specifiek doelgroepenvervoer dat 
niet goed functioneert. Leerlingen die van en naar hun instellingen voor speciaal 
onderwijs moeten worden gebracht vraagt veel persoonlijke aandacht en alertheid en 
betrouwbaarheid. Bij deze gemeenschappelijke regeling – meerdere gemeentes voeren 
samen één taak uit – ging veel fout. Onze fractie volgt dit onderwerp op de voet. De 
grootste problemen lijken inmiddels opgelost. Maar alertheid blijft geboden. 
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Actueel is nu de positie van de Kinderboerderij in het Waterkwartier. Onze motie om 
de financiële problemen op te lossen en de continuïteit van de kinderboerderij te 
waarborgen is raad breed aangenomen. 
 
We hebben ons in de afgelopen maanden sterk gemaakt voor het eindelijk weer goed 
regelen van Huishoudelijke Hulp. We willen een einde maken aan het zinloze circus van 
aanbesteden en de neerwaartse spiraal naar steeds goedkoper. Huishoudelijke Hulp is 
essentieel voor veel ouderen. Voor zowel cliënten als medewerkers willen we dit goed 
regelen. Een stichting die zowel cliënten als medewerkers duidelijkheid en zekerheid 
biedt, is onzes inziens de beste optie. In de raad trokken we hierbij op met Groen Links, 
de Stadspartij en de SP. Helaas kregen we hiervoor geen meerderheid in de raad mee. 
Dit blijft op ons verlanglijstje staan. 
 
Sport 
De fractie heeft middels een motie het voor elkaar gekregen dat de gemeente Zutphen 
zich dit jaar aansloot bij het Jeugdsportfonds Gelderland. Zutphen was al aangesloten 
bij de Stichting Leergeld. Maar het JSF Gelderland is een mooie aanvulling. Het JSF 
werkt met intermediairs die op basis van vertrouwen een budget beschikbaar stellen. 
Kinderen die in armoede leven kunnen hier gebruik van maken. Afgelopen jaar konden 
ruim 20 kinderen hier gebruik van maken.  
 
Cultuur 
Dit jaar heeft de gemeenteraad ook de cultuurnota, grotendeels voorbereid door onze 
wethouder Annelies de Jong, aangenomen. Wij hebben gepleit voor een breed 
cultuurbeleid. Kunst en cultuur moet – actief en passief - toegankelijk zijn voor alle 
burgers van Zutphen. Daarvoor maakt de gemeente prestatieafspraken met onze 
Zutphense culturele instellingen zoals o.a. met onze bibliotheek, de Muzehof, maar ook 
met de Luxor. Denk daarbij o.a. aan leesbevordering en muzikale vorming op de 
basisscholen. Maar denk ook aan cultuur, dans en ouderen.  
De gemeente investeert in de komende jaren meer dan een miljoen euro in de 
Hanzehof. Daarmee wordt achterstallig onderhoud ingehaald en kan gewerkt worden 
aan een goede toekomst voor onze schouwburg en de unieke Buitensociëteit. 
 
De fractie 
De fractie houdt om de week haar fractievergadering ter voorbereiding op de 
eerstvolgende forum- en raadsvergadering. Het eerste halfuur is gereserveerd voor 
bewoners, bedrijven of organisaties uit het Zutphense die overleg willen met de fractie. 
Hier werd regelmatig gebruik van gemaakt. We gaan als fractie regelmatig op 
werkbezoeken bij allerlei instanties of in Zutphen gevestigde ondernemingen. De 
mensen van deze organisaties stellen dit, zo blijkt elke keer, zeer op prijs. Denise Ter 
Horst verzorgt als fractiesecretaris, naar volle tevredenheid van de fractie, onze 
notulen en ondersteunt de fractie met allerlei regelwerk. 
Verder nemen fractieleden deel in diverse raadswerkgroepen en commissies. Zoals de 
rekenkamercommissie, de auditcommissie, de werkgeverscommissie voor de griffie, de 
werkgroep Omgevingswet, de werkgroep Economie, etc.  
Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen zijn een aantal raads- en forumleden lid 
geweest van een stembureau, hetzij als voorzitter of stembureau lid.  
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Hieronder een overzicht van de moties, waarbij onze fractie betrokken was: 

• 13/3 Motie: Behoud Intensive Care Gerle ziekenhuis Zutphen. (In eerste 
instantie aangehouden en na toezeggingen 2 maanden later ingetrokken) 

• 10/4 Motie: Blauwboek – voorstellen voor water in Warnsveld en Zutphen. 
(Aangenomen) 

• 22/5 Motie: Cameratoezicht centrum Zutphen. (Ingetrokken) 
• 19/6 Motie: Toekomst Oude IJsselbrug. (Aangenomen) 
• 19/6 Motie: Participatiebonus. (Aangenomen) 
• 9/10 Motie: Openbare toiletten in Zutphen. (Aangenomen) 
• 6/11 Motie: Een brede toegang tot www.zutphen.nl. (Aangehouden) 
• 6/11 Motie: Behoud 80 km op N348 naar Deventer. (Verworpen) 

Zutphen, 25 februari 2018 
 
Harrij Hissink 
Frans Heitling 
Marjolijn Moester 
Jasper Bloem 
Frans Manders 
 

http://www.zutphen.nl/

