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SP STEMT TEGEN UITGEKLEED ARMOEDEBELEID

Ondanks dat enkele verbetervoorstellen van 
SP Breda door een unanieme raad werden 
aangenomen, hebben we vanwege een 

keiharde bezuiniging van € 550 duizend tegen het 
armoedebeleid van wethouder Boaz Adank (VVD) 
gestemd. 

Donderdagavond stond het stuk met een vertraging 
van 1,5 jaar dan eindelijk op de agenda van de ge-
meenteraad. De bezuinigingen van dit college op de 
allerarmsten worden behaald door de individuele 
inkomenstoeslag met 100 euro te verlagen en pas 
na 5 in plaats van 3 jaar uit te keren. Daarnaast zal 
er jaarlijks een drempelbedrag van 60 euro worden 
ingevoerd op de bijzondere bijstand. Deze beide 
aanpassingen in het armoedebeleid leiden tot een 
flinke achteruitgang voor de mensen die toch al het 
minst hebben. Daarom hebben we ook tegen het 

nieuwe beleid gestemd. Zelf heeft SP Breda nog 
twee verbetervoorstellen gedaan waar de gemeen-
teraad voor heeft gestemd. 

Als eerste een motie waardoor de individuele in-
komenstoeslag voortaan automatisch jaarlijks uit-
gekeerd zal gaan worden bij mensen met een bij-
standsuitkering die al langer bekend zijn bij de 
gemeente. Als tweede een motie over het beter 
benutten van de ruimte die de wet op de kostende-
lersnorm geeft. Er moeten volgens SP Breda meer 
uitzondering op de  kostendelersnorm – een korting 
op uitkeringen toeslagen als mensen samenwonen 
– worden gemaakt. Te rigide toepassing van de kos-
tendelersnorm zorgt voor meer dak- en thuislozen, 
meer spookburgers en meer mantelzorgers die in 
de financiële problemen komen. Dat Breda nu gaat 
kijken welke morgelijkheden de wet biedt om dat 
zoveel mogelijk te voorkomen is positief.

Door Inge Verdaasdonk
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CORONAMAATREGELEN BREDA

Aan alle goede dingen komt een 
einde… Dit is mijn laatste column 
die ik aan je schrijf als voorzitter van 
SP Breda. Een avontuur dat ik 4 jaar 
geleden in november 2015 mocht 
starten. Inmiddels zit ik vijf jaar in 
het bestuur van SP Breda en dat 
heeft me veel plezier opgeleverd. 
Een mooie club mensen. Mensen 
met het hart op de juiste plaats. Een 
actieve en kritische club. Samen 
hebben we mooie acties gevoerd, 
maar ook tegenslagen moeten 
verwerken. SP’er zijn is een kwestie 
van een heel lange adem hebben. 
Niets komt ons aanwaaien. Dat 
zouden we ook niet willen!

Toch komt aan dit avontuur een 
einde. Ik laat een club vol energie 
achter. Een club die bij elkaar 
blijft ondanks moeilijke keuzes, 
tegenslagen en onvoorziene 
gebeurtenissen. Er staat inmiddels 
een nieuwe groep mensen klaar. Zij 
zitten bomvol energie. Er valt wat 
te kiezen op 1 juli. Als de voordracht 
wordt gevolgd dan krijg SP Breda 
zeker een waardige opvolger in de 
persoon van Oscar van Raak. Een 
waardig voorzitter voor onze club.

Ik ben niet weg. Mijn aandacht gaat 
straks vol uit naar onze raadsfractie, 
waar ik als burgerraadslid goed 
werk mag verrichten namens jullie. 
Bedankt dat ik vijf jaar voorzitter 
mocht zijn en samen met jullie 
mocht strijden in ons Breda van 
Iedereen!

Michel Verschuren
Voorzitter

O ver het algemeen is SP 
Breda tevreden over de 
aanpak van het Colle-

ge van B&W als het gaat om de 
coronacrisis. Het is een lokaal 
schepje bovenop de berg aan 
maatregelen die de landelijke 
overheid treft om de economie 
en onze samenleving draaiende 
te houden. We zijn blij met de 
aandacht voor buurthuizen en 
sportclubs. Ook zijn we blij met 
de toezeggingen met betrekking 
tot ATEA en dat bedrijven die 
steun ontvangen ook echt hun 
personeel aan het werk moeten 
houden.

Toch zijn er nog een aantal pun-
ten waarop het beter kan. Sa-
men met PvdA dienden we dan 

ook een voorstel in over de toe-
gankelijkheid, juist nu er overal 
plexiglasschermen en extra bre-
de terrassen opduiken. Met D66 
dienden we een voorstel in om 
onze jeugd de volwassenen van 
de toekomst, een stem te geven 
in het vormgeven van het nieu-
we normaal. 
 
Ook bedrijven die aankloppen bij 
de Gemeente Breda voor steun 
ten tijde van de coronacrisis, 
krijgen voortaan de vraag wat ze 
daarvoor nu of in de toekomst 
terug kunnen doen voor de Bre-
dase samenleving. Een voorstel 
op initiatief van SP Breda mede 
ingediend door D66, GroenLinks 
en PvdA, is door een overgrote 
meerderheid van de gemeente-
raad aangenomen.

Door Bas Maes



UIT DE AFDELING

UIT HET BESTUUR
Door Oscar van Raak

Wat een mooie dagen hebben we achter de rug! 
Als afdeling zijn we de afgelopen weken flink be-
zig geweest. Met trots kan ik zeggen dat de afde-
ling Breda een van de koplopers is in de landelijke 
huurverhogings-actie. Posters zijn geplakt, flyers 
zijn verspreid en online berichtjes zijn geplaatst. 

Het hoogtepunt was voor ons de toffe actie die we 
hebben gevoerd op 23 mei. Met rond de 20 SP’ers 
zijn we de straten van de Hoge Vucht doorgegaan 

om te flyeren voor de huuractie. Ook hebben we 
ondertussen een fervent clubje plakkers die de 
straten van Breda onveilig maken met SP-posters!

Tot slot zijn we ook nog hard bezig met de leden-
vergadering van juli. Het corona-proof inrichten 
van deze vergadering vergt tijd, maar we hopen 
jullie snel weer te zien. We houden jullie op de 
hoogte via de weekmail en de social media. Graag 
tot snel!



In 1973 tijdens de Yom Kippoer 
oorlog bezetten de Israëli’s de Golan 
Hoogvlakte, die ze van Syrië wonnen. 
De bezetting van deze gebieden is 
volgens diverse VN-resoluties en 
volgens de EU illegaal, maar er wordt 
niet ingegrepen.

Tips, reacties, 
ideeën of meehelpen?

slagkracht@spbreda.nl ACHTERGROND
OPINIE: OVER ISRAËL
Door Hans Creemers

Hierover had ik nog niet geschreven omdat ik niet 
wist waar te beginnen. Nu zijn er echter ernstige 
ontwikkelingen. Netanyahu (Likud) heeft de verkie-
zingen alweer gewonnen, nu met een partner Gantz 
(Blauw en Wit, kleur van de vlag). Zij willen de be-
zette Westelijke Jordaanoever annexeren en bij Is-
raël voegen.

Dat is dan het einde van de Tweestatenoplossing en 
het begin van een apartheidsstaat net als Zuid-Afri-
ka dat was. Dat Netanyahu nu zo ver dreigt te gaan 
komt omdat de VS Jeruzalem als hoofdstad van 
Israël erkennen en hun ambassade daarheen ver-
plaatsten. Dit is zeer controversieel omdat ook de 
Palestijnen Jeruzalem als hoofdstad willen en de te-
rugkeer van de vluchtelingen van de Nakba (1948, 
grote vlucht van vele Palestijnen naar buurlanden 
als Syrië en Libanon, bij het ontstaan van Israël).

Op de Westbank is nu nog een soort van eigen be-
stuur in het kleine Palestijnse gebied. (Abbas, Pales-
tijnse Autoriteit). De rest van de Westbank is volge-
bouwd met illegale nederzettingen door fanatieke 
religieuze kolonisten/nationalisten. Dit gebied is in 
’67 veroverd en bezet door Israël op Jordanië tij-
dens de Zesdaagse Oorlog. In 1973 tijdens de Yom 
Kippoer oorlog bezetten de Israëli’s de Golan Hoog-
vlakte, die ze van Syrië wonnen. De bezetting van 
deze gebieden is volgens diverse VN-resoluties en 
volgens de EU illegaal, maar er wordt niet ingegre-
pen.

Hoofdoorzaak is dat Israël een bondgenoot is van 
de VS. Israël en Egypte krijgen elk jaar miljarden 
dollars steun van de VS. Lastig is verder dat de Pa-
lestijnen verdeeld zijn. Hamas regeert over Gaza, 
stukje woestijn met veel inwoners die bijna dood-
gaan van de honger en het ontbreken van van alles 
en nog wat door de wurgblokkade van Israël en de 
PLO van Abbas die regeert over ‘Palestina’. (stukje 
Westbank) Abbas zijn PLO is corrupt en zijn veilig-
heidsdiensten werken samen met het Israëlische 
leger.

Israël is in de jaren ’90 tot nu steeds rechtser gewor-
den. In de jaren ’50 en ’60 waren de socialistische 
idealen en de kibboetsen nog overheersend. Lees 
hiervoor ‘Het verloren land, een geschiedenis van 
Israël’ door Goran Rosenberg. (Atlas, 2000) Door de 
dienstplicht voor jongens en meiden worden ze ge-
brainwashed. De orthodoxen hoeven niet in dienst. 
Dit is dus ook al apartheid.

Dan heeft Israël nog een gigantische muur gebouwd. 
De Palestijnse arbeiders mogen natuurlijk wel het 
zware, vuile werk komen doen. De defensie van Is-
raël, is mede door de VS, zeer modern en doet aan 
heimelijke oorlogsvoering voornamelijk tegen Iran. 
Zo hebben ze recent de hoge Iraanse generaal So-
leimani van de Revolutionaire Garde geliquideerd. 
Sommigen zouden dit staatsterrorisme noemen. 
Overigens is voor de oprichting van Israël in 1948 
een terroristische oorlog gevoerd door de zionisten 
(Hagana) tegen de wetmatige heersers daar toen, 
namelijk de Britten.

De website hieronder is van een interessant blad 
dat belicht over de ontwikkelingen aldaar.
www.palestina-komitee.nl/category/soemoed

De defensie van Israël, is mede 
door de VS, zeer modern en doet 
aan heimelijke oorlogsvoering 
voornamelijk tegen Iran. Zo hebben 
ze recent de hoge Iraanse generaal 
Soleimani van de Revolutionaire 
Garde geliquideerd.

Hoofdoorzaak is dat Israël een 
bondgenoot is van de VS. Israël en 
Egypte krijgen elk jaar miljarden 
dollars steun van de VS.
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