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Wethouder Boaz Adank (VVD) 
ging donderdagavond 12 
september diep door het 

stof vanwege de teloorgang van Werk 
aan de Wijk en zijn rol daarbij. SP Bre-
da had daarvoor met steun van CDA en 
GroenLinks, een interpellatiedebat op 
de agenda van de gemeenteraad gezet. 
De dagen voorafgaand aan het debat 
kwam er bovendien een juridisch advies 
waaruit bleek dat de wethouder, in te-
genstelling tot wat hij eerder beweerde, 
politiek verantwoordelijk is. Ook kwam 
het bestuur van Werk aan de Wijk op 
verzoek van SP Breda, met een brief 
met hun kant van het verhaal. Voor de 
wethouder zat er daardoor niets anders 
meer op dan het erkennen van zijn fou-
ten en het maken van welgemeende ex-
cuses. De medewerkers, deelnemers en 

de buurt hebben er hun geliefde Werk 
aan de Wijk niet mee terug, maar ho-
pelijk leert de wethouder hiervan en 
kunnen drama’s als dit in de toekomst 
worden voorkomen.

Opvallend was vooral het gebrek aan 
kritiek van de fractievoorzitters van co-
alitiepartijen VVD, D66 en PvdA. Zelfs 
nu er door de wethouder en het college 
overduidelijk grote fouten zijn gemaakt, 
blijven zij opzichtig proberen verwarring 
te zaaien en rookgordijnen op te trek-
ken. Daarmee verwaarlozen ze hun con-
trolerende taak en degraderen ze zich-
zelf van raadslid tot juichaapje. Als het 
college zegt dat het goed is, dan vinden 
VVD, D66 en PvdA het goed. Ook al is 
het overduidelijk fout. Dan neem je je-
zelf en de raad als hoogste bestuursor-
gaan van Breda niet serieus.

Door Bas MaesLet op! Aangepaste 
data i.v.m. congres!

 Foto: Michel Verschuren
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Op de Partijraad raakte ik door twee 
zaken onder de indruk. Allereerst 
onze ROOD-jongeren. Zij zijn een 
petitie gestart om te stoppen met 
het leenstelsel en die kreeg in één 
week meer dan 54.000 handteke-
ningen en dat is indrukwekkend 
te noemen. Het leenstelsel is een 
mislukt experiment. Keer jezelf tegen 
dit vermaledijde leenstelsel dat van 
studenten proefkonijnen maakt en 
ze opzadelt met een hoge schuld 
en voor ongelijke kansen zorgt. Dit 
treft ons allemaal, want het zijn onze 
kinderen, kleinkinderen, neven en 
nichten, buurjongens en -meisjes, 
teamgenootjes en ga zo maar door. 
Steun deze actie en help mee deze 
te verspreiden. Kijk hiervoor op 
doemee.sp.nl/proefkonijn.

Daarnaast spraken op de Partijraad 
drie jongeren die uit hun flat 
moesten vanwege nieuwbouw. 
Zij woonden samen met ouderen, 
waarvan de oudste 107 jaar is. In de 
loop der jaren is een band ontstaan 
tussen de ouderen en de jongeren 
en helpen zij elkaar. Dit leidt tot 
minder eenzaamheid onder de 
ouderen en sociale controle. In al 
haar wijsheid besloot zorgverlener 
Careyn dat er nieuwbouw moest 
komen en dat daarna de jongeren 
en ouderen niet meer samenleven. 
Die jongeren strijden nu voor 
betere ouderenzorg in hun buurt, 
kleinschalig en menselijk. Een 
voorbeeld van hoe wij het als SP ook 
graag zien.

CoLumN

Michel Verschuren
Voorzitter

SuCCeS moeT je vieReN!

Op maandagmiddag 23 
september was het in De 
Wegwijzer tijd voor koffie 

met taart. Het overgebleven ei-
gen risico wat in de gemeentekas 
dreigde te verdwijnen, gaat na-
melijk definitief terug naar Bre-
danaars met een laag inkomen. 
Eind 2018 kwamen de eerste ge-
luiden binnen bij de SP Breda van 
verzekerden met een Gemeente 

Extra Uitgebreid-polis. Het over-
gebleven eigen risico zou in te-
genstelling tot voorgaande jaren, 
niet worden teruggestort maar 
in de gemeentekas verdwijnen. 
Een tegenvaller van vaak honder-
den euro’s die juist deze groep 
niet zomaar op kan vangen. Sa-
men met gedupeerden trok SP 
Breda aan de bel bij wethouder 
Miriam Haagh (PvdA), eerst met 
raadsvragen en vervolgens in een 
persoonlijk gesprek. Ook de wet-
houder zag uiteindelijk in dat de 
gemeente fout zat en je echt niet 
over de rug van de allerzwaksten 
de gemeentekas kan spekken.

Iedereen die het betreft ontving 
een brief waarmee het niet ver-
bruikte eigen risico over 2018 kan 
worden teruggevraagd. Het gaat 
in totaal om € 181 duizend, een 
enorm bedrag. Iedereen was dan 
ook uitgenodigd om dit succes 
samen te komen vieren met kof-
fie en taart. Ondertussen werden 
mensen ook geholpen bij het in-
vullen van de papieren voor wie 
daar niet aan uitkwamen.

Door Inge Verdaasdonk

 Foto: Inge Verdaasdonk
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uiT De AfDeLiNG
uiT De pARTijRAAD

SpooKbuRGeRS iN bReDA

Op zaterdag 21 september jl. was SP Breda zoals 
altijd aanwezig op de Partijraad in Amersfoort. 
De Partijraad is – buiten het congres om – het 

hoogste orgaan binnen onze partij. Voorzitters en het 
partijbestuur komen samen om besluiten te nemen 
over onze partij. Ook deze zaterdag.

Michel Verschuren is momenteel de voorzitter van 
de financiële controlecommissie van onze partij. 
Op de vergadering voorafgaand aan deze had deze 
commissie al aangegeven dat onze penningmeester 
zorgvuldig omgegaan is met onze centen en deze 
doelmatig heeft uitgegeven en kwam de commissie 
tot negen aanbevelingen, die tijdens deze vergadering 
werden overgenomen. Zo wordt er nauwkeurig gelet 
op overschrijdingen van de begroting, bijvoorbeeld bij 

grote campagnes. Wordt er een plan opgesteld voor 
onze partijpanden en het onderhoud daarvan. Hoe 
we kunnen besparen op materiaal en verspreiding 
van materialen en hoe we onze verkiezingskas gevuld 
houden, nu we door verkiezingsnederlagen minder 
inkomsten binnenkrijgen.

Daarnaast ging het ook over de voorbereidingen 
voor het congres en leerden we dat er drie 
(wellicht vier) bijeenkomsten komen waarbij de 
kandidaatvoorzitters met elkaar in gesprek gaan. 
Daarnaast komen er interviews en filmpjes van 
de kandidaten op SPNet en wordt de lijst met 
kandidaten bijgewerkt, wanneer een kandidaat die 
niet in de voordracht zat zijn of haar kandidatuur 
handhaaft. Ook is er een kiescommissie voor het 
congres gekozen.

V  oor het zomerreces heb ik er al eerder over 
geschreven; Spookburgers. Mensen die 
nergens ingeschreven staan in Nederland 

maar er wel wonen, vaak als gevolg van problemen 
met woonruimte. Als spookburger besta je gewoon 
niet in het systeem en als je niet voorkomt in het 
systeem, is bijvoorbeeld een zorgverzekering, een 
baan kunnen houden, een stempas ontvangen en 
je ID kaart of rijbewijs verlengen haast onmogelijk. 
Spookburgers kunnen dus niet mee doen. Mensen zo 
rigoureus uitsluiten is gewoon onrechtvaardig. 

De gemeente kan je helpen aan een briefadres, maar 
in Breda krijg je daar verplicht een herstelplan bij, 
met afspraken en hulpverlening. Daarnaast is er ook 
geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep als het 
briefadres geweigerd wordt.

SP en CDA hebben landelijk begin dit jaar nog vragen 
gesteld over briefadressen en welke voorwaarden 
daaraan mogen worden toegevoegd door een 
gemeente, het antwoord was duidelijk. Gemeentes 
mogen geen extra voorwaarden toevoegen. Breda 
doet dit dus wel en zet, uit wantrouwen, het 
briefadres in  als dwangmiddel om mensen zogezegd 

te helpen. Dat moet toch anders en beter kunnen?

Daarom hebben we dit onderwerp geagendeerd en 
gaan erop aandringen dat ook Breda ervoor kiest om 
de wet te volgen en iedereen de mogelijkheid geeft 
om mee te kunnen doen.

Door Michel Verschuren

Door Inge Verdaasdonk

 Foto: Pexels



ACHTeRGRoND
opiNie: De Sp HeefT GeLijK mAAR KRijGT HeT NieT

Pasgeleden stond onze burgemeester Depla (PvdA) in 
de kranten als voorzitter van de G40, een stedennet-
werk (groot en middelgroot) in Nederland. Hij vond 
dat het Kabinet te weinig geld gaf aan de gemeenten 
via het gemeentefonds en dat deze gemeenten in de 
problemen komen. Groningen heeft bijvoorbeeld 35 
miljoen tekort en Den Haag 70 miljoen tekort.

Dat komt onder andere zegt Depla doordat de ge-
meenten er meer taken hebben bijgekregen van het 
Rijk. Ik moest lachen om deze hypocrisie, want het 
vorige Kabinet Rutte II (Rutte-Asscher), waar de PvdA 
inzat, heeft er juist voor gezorgd, zoals de SP al lang 
zei, dat de gemeenten die extra taken erbij kregen 
met minder geld en dat dat zeer onjuist is.

De WMO, de bijstand en de jeugdzorg liggen nu op 
het bord van de gemeente. In Groningen is minder 
werk, dus moet die gemeente meer uitkeringen be-
talen en heeft dus minder geld over voor andere 
dingen. Het gevolg is, zei Depla dat gemeenten bi-
bliotheken en buurthuizen moet sluiten. Weer sloeg 
ik mijn ogen ten hemel. Hier in Breda heeft Groen-
Links meegedaan in de coalitie met Saskia Boelema 
(D66) en toen al in kwetsbare wijken als Doornbos 
het buurthuis gesloten en in de Hoge Vugt de biblio-
theek. Terwijl in het rijke zuiden van Breda, waar veel 
gelezen wordt, de bibliotheek vrolijk open bleef.

Studenten in de grote universiteitssteden als Nijme-
gen, Groningen, Utrecht en Amsterdam stemmen de 
laatste jaren massaal op GroenLinks. Waarom denk ik 
dan. Zijn ze dom? Want GroenLinks heeft er met D66 
en de PvdA voor gezorgd dat de studiefinanciering is 
afgeschaft. Daar was de SP op tegen maar kreeg geen 
stemmen en geen gelijk. Nu hebben bovengenoem-
de partijen het licht gezien en willen de Stufi weer 
invoeren, want anders kunnen studenten geen huis 

kopen vanwege de grote studieschuld. Dat huurders 
dat niet kunnen die keihard werken maakt kennelijk 
niks uit..

De SP was tegen de 130 km op de snelweg, ingesteld 
door Vroempartij VVD. Slecht voor de natuur. De wal 
keert het schip want de Raad van State heeft het Rijk 
gezegd zich aan zijn eigen wetten te houden en dus 
drastisch te minderen met de uitstoot van Stikstof. 
Nu mag er niet gebouwd worden.

Oud-Minister Remkens (VVD) heeft aanbevelingen 
gedaan over de vermindering van de uitstoot van 
stikstof. Minder hard rijden (vindt VVD niet leuk) en 
minder dieren fokken (vindt CDA niet leuk). Behalve 
kampioen in XTC-export is Nederland de nummer 
twee, na de VS, van de export van dieren. Ook de SP 
was tegen die intensieve veeteelt. Maar dat is niet 
bekend.

De SP is tegen de verhuurdersheffing want de corpo-
raties hebben dan veel minder geld om te bouwen en 
de huren zijn in 2 jaar (rond 2016) met wel 100 euro 
gestegen! Toch zijn er veel huurders die niet stem-
men. Ouderen en mensen in koophuizen stemmen 
meer.

We hebben gelijk maar krijgen het niet. Dat is iets om 
over na te denken.

Door Hans Creemers

De SP was tegen de 130 km op de 
snelweg, ingesteld door Vroempartij 
VVD.

Hier in Breda heeft GroenLinks 
meegedaan in de coalitie met 
Saskia Boelema (D66) en toen al in 
kwetsbare wijken als Doornbos het 
buurthuis gesloten en in de Hoge 
Vugt de bibliotheek.    
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