
RAADSVERGADERING 13 JANUARI 2014 OM 20.30 UUR 
 
Geachte leden van raad en overige aanwezigen, 
 
Allereerst wil ik alle aanwezigen het beste wensen voor 2014. 
 
Hier sta ik dan weer. Tijdens de vorige bijeenkomst op 16 december jongstleden heb ik u 
allen kenbaar gemaakt wat de bewoners op Teuge wensen en dat veel bewoners op de 
Teuge niet bereidt zijn een aanbod met het mes op de keel te accepteren. 
 
Waarom sta ik hier nu dan weer zult u zich afvragen. Dat zal u nu gaan vertellen.  
 
Waarschijnlijk zult u allen zich tijdens uw kerstreces onder de kerstboom omringd door uw 
vrienden, kennissen en familieleden genoten hebben van uw welverdiende rust in een 
aangename sfeer in uw warme huiskamer. 
 
Dit hadden de meeste bewoners op de Teuge zich ook zo voorgesteld echter de realiteit op 
de Teuge was in deze periode totaal anders.  
 
Kort voor de kerst ontvingen de bewoners op de Teuge een briefje van Vitens waarin hen 
verzocht werd in de kruipruimte van de woning of in de tuin te kijken of zij ergens water 
zagen staan want de stadsverwarming op de Teuge verliest water. Gelukkig stond er aan het 
slot van het briefje nog dat "voorlopig" de energielevering nog geen gevaar liep. Dit zijn nu 
niet de briefjes die je voor de feestdagen wilt ontvangen als bewoner op de Teuge. 
 
Dit briefje van Vitens is nog niet het ergste wat enkele bewoners rondom de feestdagen 
meemaakten. Ik wil u graag eens vertellen wat er allemaal mis is gegaan in de periode tussen 
16 december 2013 en 4 januari 2014. 
 
In het kader van de privacy zal ik geen huisnummers en namen van de gedupeerde 
bewoners noemen: 
- 16-12-2013 
 Barmelskamp, lekkage warmtepomp, leidingen onder warmtepomp verrot en dient 

vervangen te worden; 
- 16-12-2013 
 Barmelskamp, code 6 geen flow, vervuilde filters; 
- 18-12-2013 
 De Teuge, code 6 geen flow, vervuilde filters; 
- 23-12-2013 
 De Teuge, compressor dient vervangen te worden; 
- 30-12-2013 
 De Teuge, lekkage warmtepomp, leidingen onder warmtepomp verrot en dient 

vervangen te worden; 
- 01-01-2014 
 Kanon, code 27 compressor kapot, dient vervangen te worden; 
- 04-01-2014 
 De Teuge, code 94 warmtepomp doet niets meer. 



Zo kan ik tot aan de dag van vandaag nog wel door gaan. Zoals u allen zich kunt voorstellen 
hebben deze gezinnen toch op een heel andere manier dan u de feestdagen ervaren. Niets is 
zo erg dan in deze winterperiode in een koud huis te moeten zitten en niet over warm 
tapwater te kunnen beschikken. 
 
Graag wil u alleen even herinneren aan de uitspraak van de Wethouder in 2010 die erkende 
dat het WKO project in de Teuge is mislukt en dat er spoedig een oplossing moest worden 
gerealiseerd voor de gedupeerde bewoners.  
Nu anno 2014 ligt er nog steeds geen oplossing van de gedupeerde bewoners. 
 
Wellicht is het u nog steeds niet geheel duidelijk maar elke minuut, uur, dag, week, maand, 
jaar dat de oplossing langer duurt de hoger de financiële schade oploopt. 
 
Heeft u zich wel eens afgevraagd wat de consequenties voor de gemeente Zutphen zullen 
zijn als straks mocht blijken dat het door het college ingehuurde externe jurist ingenomen 
standpunt omtrent de positie van de gemeente Zutphen niet juist is? Realiseert u zich dat dit 
slecht zijn standpunt is. Heeft u enige idee hoe hoog de schade van de bewoners inmiddels is 
opgelopen? 
  

We hebben met zijn allen kennis kunnen nemen van de memo van het college de dato 7 
januari 2014. Wat lezen wij daar nu? De gemeente Zutphen pleegt wanprestatie jegens 
Vitens indien zij niet vasthoud aan het kettingbeding jegens de bewoners! Is u als raad en 
ons als bewoners niet altijd voorgehouden dat de gemeente geen partij is? Nu blijkt de 
gemeente ineens wel weer een partij te zijn, snapt u het nog? 

  
Immers dan zou de gemeente niet meer kunnen handhaven op het convenant jegens Vitens. 
Meer dan 70 % van de bewoners wil geen herstel van de collectieve WKO dus waarom zou 
de gemeente dan moeten handhaven op het convenant? Of dient het handhaven soms het 
doel van de gemeente Zutphen zelf? Realiseert u zich dat van WKO geen sprake meer is 
sinds de zomer van  2010 en dat je het beter  kunt vergelijken met stadsverwarming.  ( Dus 
Wie/WAT/Waneer  Handhaven en Hoezo motie om de bewoners te steunen ) 
  
We lezen de woorden "spijt" en "betreuren" in de memo. Wat is er nu te betreuren dan en 
wat voor spijt hebben zij dan?  
Het college zou toch achter de bewoners staan en de bewoners hebben gesproken, dus wat 
valt er nu dan nog te betreuren of spijt van te hebben? Het is mij niet duidelijk, of heeft het 
college het dan soms hierbij over zichzelf? 

 
Beste raadsleden van de gemeente Zutphen ik zou u vriendelijk willen verzoeken eens actie 
te ondernemen en nu eens echt de daad bij het woord te voegen en ervoor zorg te dragen 
dat er een snel einde aan het WKO fiasco op de Teuge komt. De menselijke maat in dit hele 
debacle is ver te zoeken binnen de gemeente Zutphen. 
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