
De afgelopen drie jaar hebben de 
1200 medewerkers van de sociale 
werkvoorziening ATEA, zich niet via 

het wettelijk geëigende kanaal kunnen 
uiten over hun werk naar het bestuur. 
Op basis van artikel 2 lid 3 van de Wet 
sociale werkvoorziening (Wsw) is dit een 
wettelijke verplichting. Na het diverse 
malen stellen van raadsvragen en eigen 
onderzoek, kwamen wij tot de ontdekking 
dat Breda sinds 2015 geen verordening 
heeft. Donderdag 8 november werd 
dit tijdens de begrotingsraad erkend 
door verantwoordelijk wethouder Boaz 
Adank. 

Het kan niet zo zijn dat SW-medewerkers 
opnieuw buitenspel gezet worden, 
omdat de gemeente de wet niet nakomt. 
SP Breda wil daarom met het college en 
de raad zo snel mogelijk alsnog met een 

verordening komen om medewerkers 
van de sociale werkplaats te betrekken bij 
de uitvoering van de Wsw. Hiervoor heeft 
de partij het onderwerp door middel van 
een bespreeknotitie op de agenda van de 
raad gezet. 

Omdat het nieuwe SW-beleid als 
voor het eerste kwartaal van 2019 is 
aangekondigd, moet de verordening er 
alsnog zo snel mogelijk komen. En dat 
hoeft niet lang te duren. Er zijn genoeg 
verordeningen van andere gemeenten die 
als voorbeeld kunnen dienen. We moeten 
voorkomen dat SW-medewerkers of hun 
vertegenwoordigers opnieuw niet de rol 
krijgen bij het maken van beleid, waar zij 
wel recht op hebben. Dat is namelijk niet 
goed voor de medewerkers zelf, maar 
ook niet voor de juridische houdbaarheid 
van het beleid van dit college.
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AGeNDA

Ledenvergadering
WegWijzer
Datum: 12 December 2018 
tijD: 20:00 - 22:00

Kerstactie
grote markt
Datum: 22 December 2018
tijD: 12.00 - 15.00 

Ledenvergadering
WegWijzer
Datum: 9 januari 2019 
tijD: 20.00 - 22.00

nieuwjaarsreceptie
Locatie naDer te bepaLen
Datum: 12 januari 2019 
tijD naDer te bepaLen

Tips, reacties, suggesties of 
meehelpen?

slagkracht@spbreda.nl

SW-meDeWerKerS NieT beTrOKKeN bij beLeiD

afdSPBreda



Voor mij is #stinkendestadiondeal 
de hashtag van de maand. 
Geïntroduceerd door ons raadslid 
Dirk Uijl naar aanleiding van het 
Lunet-dossier. Knarsetandend moet 
de gemeente 5 miljoen betalen 
aan de eigenaren vanwege door 
de gemeente gemaakte fouten. 
Het feit dat we dit bedrag moeten 
betalen komt indirect voort vanuit 
de ontwikkeling bij het stadion. Ook 
zo’n hoofdpijndossier. In deze editie 
van de Slagkracht lees je er meer 
over. 

Een andere hashtag wil ik u toch ook 
niet onthouden. #sorryjohan. Deze 
sarcastische tag ontstond nadat 
Johan Derksen en kornuiten iets te 
gemakkelijk homo-onvriendelijke 
grapjes maakten op televisie en te
gemakkelijk denken over uit de 
kast komen. Hetgeen, zeker bij 
voetbalclubs moeilijk ligt. De 
verhalen van al die mensen die 
aangeven hoe moeilijk het is om uit 
de kast te komen in het tolerante 
Nederland grepen mij aan en 
zouden iedere socialist moeten 
aangrijpen. 

Zo was ik aanwezig bij de 
herdenking van de Kristalnacht (9 
november 1938). We moeten helaas 
constateren dat antisemitisme 
toeneemt. Ook in Nederland. Ook 
deze intolerantie moeten wij ons 
aangrijpen en 
bestrijden.

cOLUmN
Door Bas Maes

Onder Bredanaars met 
een laag inkomen 
en een collectieve 

zorgverzekering via de gemeente, 
bestaat grote onduidelijkheid 
over het eigen risico. Voorkomen 
wordt dat deelnemers ineens 
geconfronteerd met het eigen 
risico van  €385,-. In ruil hiervoor 
betalen zij maandelijks een 
bedrag bovenop de premie. 

Volgens de voorwaarden van 
uitvoerend zorgverzekeraar CZ 
wordt het niet verbruikte eigen 
risico teruggestort aan het eind 
van het jaar. “Maar mensen 
die hiervoor aankloppen bij de 
gemeente Breda krijgen iets 
heel anders te horen”, zegt SP-
raadslid Inge Verdaasdonk. “Daar 
krijgen ze de boodschap dat ze 
niks terug krijgen, want het zou 
‘herverzekerd’ zijn. Dat kan niet 
beiden waar zijn.”

Door Bas Maes

Wethouder Miriam 
Haagh (PvdA) moet bij 
staatsecretaris Mark 

Harbers (VVD) aandringen op 
een oplossing voor de 400 in 
Nederland gewortelde kinderen, 
die dreigen uitgezet te worden. 
Dat heeft een meerderheid van 
de raad donderdag besloten op 
initiatief van SP-raadslid Inge 
Verdaasdonk. Het kinderpardon 
wordt zo strikt toegepast door de 

regering, dat 95% van de kinderen 
er niet voor in aanmerking 
komt. “Een structurele oplossing 
is natuurlijk een veel betere 
asielprocedure zodat sneller 
duidelijk is of mensen mogen 
blijven of niet”, zegt Verdaasdonk. 
“Maar ondertussen zitten deze 
kinderen in een situatie die voor 
veel verwarring, onzekerheid 
en angst zorgt. Dat gun je geen 
kind en daarom moeten zij in 
Nederland mogen blijven, daar 
waar ze thuis zijn.”

GAAT OverGebLeveN GeLD eiGeN riSicO 
WeL TerUG NAAr verzeKerDeN?

rAAD STemT vOOr SP-mOTie verrUimiNG 
KiNDerPArDON

Michel Verschuren
Voorzitter

Inge Verdaasdonk in de Raadzaal



UiT De AFDeLiNG
UiT HeT beSTUUr

ONrUST iN De WiSSeLAAr

Door Pierre van Leent

Een deel van de bestuursvergadering op 21 
november was gewijd aan de SP zorgen in 
Oosterhout. Het besluit is genomen Oosterhout 

te gaan ondersteunen in het weer op zijn pootjes laten 
landen van een zelfstandige afdeling. Oosterhout 
behoort vanaf 21 november in ieder geval tot nader 
order tot de afdeling Breda.  Er is over de organisatie 
van de ondersteuning en wederzijds sterke punten 
gesproken. Daar gaan we komende periode verder 
aan werken.  

Gesproken is over een aantal politieke dossiers, 
waarvan Bas Maes op enkele ingaat en over lopende 
en op te starten acties. 

Met betrekking tot de Haagse Beemden komt er in 
december een uitgebreid actieplan, waarin meerdere 
actievormen en doelen worden opgenomen. Er is een 
voorstel gelanceerd voor de wijze van organiseren en 

vormgeven van Buurten in de Buurt. Dat ligt nu voor 
aan de Werkgroep Ledenbeheer.

Naast dat alles is een planning opgesteld om te 
werken aan de lange termijn visie van de afdeling.
Ter behandeling was ook de bijeenkomst van de 
partijraad op 24 november, waar 2 regelingen 
stonden geagendeerd, namelijk een stuk over een 
Solidariteitsregeling voor burgemeesters en een stuk 
over de wijziging van de bijdrageregeling afdelingen 
(met een kleine verbetering).

En dan de uitsmijter wat mij betreft. Zaterdag 22 
december van 12.00 uur tot 15.00 uur zijn we op 
de Grote Markt te vinden met onze traditionele 
kerstactie. Wie mee wil helpen kan zich aanmelden 
bij Paul Marijnissen. 

Aanmelden kan via:
 paul@spbreda.nl

Door Michel Verschuren

In 2015 zijn er plannen opgesteld om van het 
inmiddels opgeheven politiebureau in de Wisselaar 
(Vlaanderenstraat) een multifunctioneel centrum 

te maken met gebedsruimte. Dat is destijds ook aan 
de buurt zo medegedeeld en geaccepteerd. Nu zijn we 
drie jaar verder en gaat er binnenkort daadwerkelijk 
gebouwd worden. Ondertussen zijn de plannen flink
gewijzigd. Zo komt er een gebouw bij en wordt het 
gebouw een moskee genoemd. Er zijn zorgen over 
overlast, met name parkeren, maar ook geluid. De 
direct omwonenden zien vooral de nieuwbouw niet 
zitten en voelen zich verrast door de plannen. Zo was 
dit niet gecommuniceerd. 

Op 20 november kwamen zeker 100 buurtbewoners 
af op een door de gemeente georganiseerde 
bijeenkomst. Deze vond plaats op een school in de 
buurt. Drie wethouders en een batterij ambtenaren 
stonden klaar om in negen sessies de bewoners te 
woord te staan en hun vragen, zorgen en klachten 
aan te horen. Wethouder Bos ging door het stof. De 
gemeente heeft onvoldoende de buurt betrokken 

en zag in dat bewoners zich overvallen voelden 
door de nieuwe plannen. De pijn zit diep bij veel 
buurtbewoners. Ze vinden dat ze al vele jaren niet 
betrokken worden bij ontwikkelingen in hun buurt 
en dat er over hen heen wordt bestuurd. Samen met 
betrokken bewoners kijkt de SP of er een buurtcomité 
kan komen.

Het voormalige politi ebureau



Door Bas Maes en Dirk Uijl

In 2003 kocht de gemeente het stadion aan voor 
€15,7 miljoen, niet geheel toevallig precies het be-
drag wat NAC nodig had om financieel het hoofd 
boven water te houden. De prijs die PvdA-wethou-
der Marja Heerkens betaalde, was gebaseerd op 
een taxatierapport wat destijds al de nodige vragen 
bij de SP opriep. De makelaar was een relatie van 
zowel NAC als de Gemeente Breda. Bovendien was 
hij geen expert op het gebied van het taxeren van 
exploitatiegebonden vastgoed. Dit blijkt ook wel uit 
de taxatie die op cruciale punten rammelt. Zo is er 
bijvoorbeeld onvoldoende rekening mee gehouden 
dat zonder NAC als huurder, het stadion niet veel 
meer waard is dan de grond waar het op staat.

In 2009 stak de gemeente in totaal €8,4 miljoen in 
de verbouwing van het stadion. Toenmalig VVD-wet-
houder Alfred Arbouw beloofde de raad plechtig dat 
dit alles kostenneutraal zou zijn voor de gemeente. 
De meerderheid van de raad geloofde hem. Ook 
kwam in die tijd de stinkende deal 
tot stand met de inmiddels failliete 
projectontwikkelaar HEJA. Er zou-
den woningen komen op de locatie 
van De Lunet en de winkels zouden 
verhuizen naar Stada Stores bij het 
stadion. De gemeente vergat dat 
echter te vertellen aan de nieuwe 
eigenaren van De Lunet. Een blun-
der die de gemeente nu €5 miljoen 
aan schadevergoeding blijkt te kos-
ten.

In 2017 besloot de gemeenteraad 
dat het zo niet langer kon en dat er 
een eind moest komen aan de veel 

te nauwe (financiële) banden tussen de Gemeente 
Breda en NAC. Het stadion werd te koop gezet zodat 
in de toekomst een zuivere belangenafweging ge-
maakt kan worden als NAC weer eens in financieel 
zwaar weer komt. Ondanks dat de Gemeente Breda 
op het punt staat het stadion te verkopen, weerhield 
dit D66-wethouder Paul de Beer er niet van in 2018 
nog even snel voor €1 miljoen aan zonnepanelen op 
het dak van het stadion te leggen. Dit overigens ge-
heel in strijd met het eigen vastgoedbeleid.

Een onthutsend beeld van verspilling van belasting-
geld en stinkende deals die tot op de dag van van-
daag doorgaan. Meest recente episode in deze soap 
is de koopoptie die de Gemeente Breda achter rug 
van de gemeenteraad om, sloot met NAC. De club 
mag voor €5,5 miljoen delen van het stadion kopen. 
Het restant waar de gemeente mee blijft zitten zou 
€2 miljoen waard zijn. Deze bedragen zijn gebaseerd 
op knip en plakwerk van de wethouder zelf uit een 
taxatierapport. Het rapport zelf wordt echter angst-
vallig onder de pet gehouden. Waarom blijft gissen 
maar doet gelet op de geschiedenis wederom het 
ergste vermoeden.

De SP wil dat de onderste steen bovenkomt. Zolang 
het college zich niet bereid toont openheid van zaken 
te geven, is het onderdeel van het probleem en niet 
van de oplossing. Als gemeenteraad kunnen we dan 
niet anders ons zwaarste middel inzetten: een raad-

senquête. Hiervoor is 
echter wel de steun 
van een meerderheid 
van de raad nodig. Wij 
doen daarom een be-
roep op de gevestigde 
partijen: probeer niet 
de lijken angstvallig 
in de kast te houden, 
maar maak werkelijk 
schoon schip. Laat 
de afgelopen 15 jaar 
en €30,1 miljoen een 
hele dure les zijn, 
geen weggegooid 
geld.

AcHTerGrOND
OPiNie: eeN recONSTrUcTie vAN eeN FiNANciëLe rAmP iN 
SLOW mOTiON

Er zouden woningen komen op de 
locatie van De Lunet en de winkels 
zouden verhuizen naar Stada Stores 
bij het stadion. De gemeente vergat 
dat echter te vertellen aan de 
nieuwe eigenaren van De Lunet.


