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VeRbeTeRVOORSTeLLeN weGGeSTemd; SP STemT TeGeN 
beGROTiNG 2020

Omdat alle zes de voorstellen van SP Breda 
zijn weggestemd door de coalitie van VVD, 
D66 en PvdA, heeft de partij donderdag14 

november tegen de begroting gestemd. Door geen 
gebruik te maken van de mogelijkheid extra geld in 
te boeken voor toekomstige jaren, rekent het colle-
ge de jeugdzorg onnodig arm. Ons voorstel om net 
als 80% van de gemeenten, dat extra geld alsnog in 
de begroting op te nemen werd weggestemd. Blijk-
baar heeft dit college een door zichzelf opgeleg-
de bezuiniging nodig om hun afbraakbeleid op de 
jeugdzorg te kunnen 
rechtvaardigen. On-
verantwoord.

Ook voorstellen om 
woekerwinsten bij 
zorgbedrijfjes en 
bouwers aan ban-
den te leggen, wer-
den weggestemd. 
Een meerderheid 
van de raad vindt 
het acceptabel dat 
belastinggeld en 
geld voor de zorg 
verdwijnt in de die-
pe zakken van zorg-
cowboys en project-
ontwikkelaars. Gelet 

op het feit dat dit college grossiert in snoepreisjes 
en (goedbetaalde) bijbaantjes, stelde SP Breda ook 
tevergeefs voor het met een wethouder minder te 
doen. Ook de motie (in het Chinees!) die voorstelde 
te stoppen met de geldverslindende snoepreisjes 
naar Yangzhou, kon niet op een meerderheid reke-
nen.

Een motie van GroenLinks en SP om  300 duizend 
euro vrij te maken voor mensen met een kleine 
beurs die hun huis willen verduurzamen, werd wel 
aangenomen.

Door Bas Maes
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VVD-college speelt met geld

AANKOmeNde ACTiViTeiTeN
Kerstactie
Grote markt breda
datum: 21 december 2019 
tijd: 13:00 - 16:00

ledenvergadering
de WeGWijzer
datum: 8 januari 2020 
tijd: 20:00 - 22:00

tribunes invouwen
de WeGWijzer
datum: 17 januari 2020 
tijd: 15:30 - 17:00

nieuwjaarsreceptie
bierreclame museum
datum: 31 januari 2020 
tijd: nader te bepalen

http://www.twitter.com/SPBREDA
http://www.instagram.com/SPBREDA
mailto:mail%40spbreda.nl?subject=
http://breda.sp.nl
http://www.facebook.com/afdspbreda


Bij het ter perse gaan van deze 
SK zijn de stembussen gesloten 
en hebben de leden van de SP 
gestemd. Tegen de tijd dat de 
SK bij je op de mat ligt zijn we 
al dichtbij het congres. In de 
afgelopen maanden hebben zich 
veel kandidaten gemeld voor het 
partijbestuur en hebben we een 
campagne gehad waarbij twee 
voorzitterskandidaten door het 
land zijn getrokken en veel SP’er 
gesprokken hebben. Dat laatste 
is sowieso een goede zaak. De 
uitslag laat bij het schrijven van 
deze column nog even op zich 
wachten. De tijd is gekomen om 
vooruit te kijken. De titel van 
het congresstuk is ook samen 
vooruit.

Het bestuur heeft de afgelopen 
tijd sterk geïnvesteerd in elkaar. 
Er is een nieuwe takenverdeling 
en de actiekalender raakt gevuld. 
De komende maanden staan we 
weer vaak op straat, in gesprek 
met de mensen voor wie we het 
allemaal doen, eensgezind en 
vol goede moed. Als vereniging 
hebben we weer een aantal 
taken voorhanden: jaarplan, 
jaarrekening, begroting 2020 en 
het jaarverslag. Die komen de 
komende tijd je kant op en zoals 
altijd hebben de leden daarin 
het laatste woord.

Michel Verschuren
Voorzitter

weTHOudeR TeRuGGefLOTeN; bRedA 
mOeT bRiefAdReS VeRSTReKKeN

ROOd iS TeRuG!

Naar aanleiding van Ka-
mervragen van de SP, is 
wethouder Miriam Haagh 

(PvdA) teruggefloten door minis-
ter Raymond Knops (Binnenland-
se Zaken en Koninkrijksrelaties). 
Ondanks aandringen van de SP in 
de Bredase gemeenteraad, bleef 
Haagh volharden in het verbin-
den van voorwaarden aan het 
verstrekken van briefadressen 
aan dak- en thuislozen. 

SP Breda wees Haagh en de rest 
van de raad erop dat dit in strijd 
met de wet was. Desondanks 
werd een voorstel van de SP die 
de wethouder opriep zich aan de 
wet te houden, op aandringen 
van Haagh weggestemd door de 
coalitiepartijen.

Van de minister moet zij nu toch 
briefadressen gaan verstrekken, 
zonder dat dak- en thuislozen 
verplicht worden mee te werken 
aan een herstelplan. Een goe-
de zaak. Het huidige beleid van 
de wethouder is niet alleen in 
strijd is met de wet, het schrikt 
in de praktijk ook veel mensen 
af die daardoor van de radar ver-
dwijnen van de instanties. Het is 
goed dat dak- en thuislozen nu 
eindelijk krijgen waar ze recht op 
hebben, een briefadres zonder 
allerlei voorwaarden. Maar het 
is zorgwekkend hoeveel moeite 
het wederom heeft gekost deze 
wethouder te overtuigen van 
haar ongelijk. Al die tijd en ener-
gie hadden wij, maar ook de wet-
houder, beter kunnen besteden 
in het belang van Breda.

ROOD, Jong in de SP, is te-
rug in Breda! De afgelopen 
weken heeft onze kers-

verse groep verschillende keren 
campagne gevoerd omtrent het 
schuldenstelsel waar een 
ongelukkige groep studen-
ten onder lijden.

Na een aantal keren op de 
campussen van de Bredase 
HBO’s te hebben gestaan, 
heeft de groep ook een the-
ma-middag georganiseerd 
omtrent het leenstelsel op 
de 22ste november, maar 
daar blijft het niet bij! De ko-
mende tijd gaan we vaker de 
straat op, gaan we met meer 

jongeren in gesprek, en proberen 
we het Socialistische geluid be-
tje bij beetje populairder te ma-
ken bij de Bredase jeugd. Want 
als we iets te verliezen hebben, 
zijn het wel onze ketenen!

Door Inge Verdaasdonk

Door Oscar van Raak



uiT de AfdeLiNG
uiT HeT beSTuuR
Door Oscar van Raak

AdVeRTeNTie: eCOwijK bRuNdTLANd

Ecowijk Brundtland is een enthousiaste groep men-
sen in Breda, die samen en ecologisch willen wonen. 
Duurzaam wonen is de toekomst, maar Breda treuzelt 
en twijfelt. Zoals bekend ben ik ook actief voor Omslag 
in Eindhoven. Een landelijke beweging van sociale en 
positieve mensen, die al 25 jaar bestaat. En ik ben be-
stuurslid van st. vASStgoed in Breda, een stichting die 
een woonmogelijkheid realiseert voor een volwassen 
groep mensen met ASS, een vorm van autisme. Maar 
Breda krijgt het nog steeds niet voor elkaar om deze 30 
mensen (!) rustig en samen te laten wonen, wat toch 
wel belachelijk is. 

Donderdag 9 januari 2020 is een dus hele belangrijke 

dag voor onze stad. Dan is de presentatie van het con-
cept van Ecowijk Brundtland. Met plaats voor simpele 
koopwoningen en sociale huurwoningen. Kleine kavels, 
veel aandacht voor het landschap en vooral aandacht 
voor elkaar. 

Dus zorg dat je erbij bent op donderdag 9 januari 2020! 
Geef Breda eindelijk een ecowijk en de deelnemers van 
st. vASStgoed deze fantastische kans om samen te wo-
nen en te leven. Want wanneer zijn deze mensen aan 
de beurt!? 

Wil je meer info?  Kijk dan op www.brundtland.nl of 
www.vasstgoed.nl. Heb je vragen of reacties?  Stuur 

dan een mailtje naar joska@casema.nl

Door Joska Dubbeldam

De afgelopen weken heeft het bestuur alles behal-
ve stil gezeten. Na de buitengewoon succesvolle 
ledenvergadering van november, waarin de le-

den konden stemmen voor het nieuwe partijbestuur en 
discussieren over het aankomende congres, staan onze 
ogen weer vol gericht op de toekomst. Dat begon met 
een eveneens vruchtbare Heidag met de fractie, waar 
we niet alleen tot een aantal belangrijke afspraken en 
conclusies zijn gekomen, maar ook een prachtige dag 
hebben mogen meemaken. 

We hebben er als bestuur zin in, en ons enthousiasme 
vloeit volledig voort uit het vertrouwen en het enthousi-
asme dat onze leden delen. De focus op de korte termijn 

ligt nu op het congres, en 
alle voorbereidingen die 
daarbij horen. Maar ook 
aan de nieuwjaarsrecep-
tie, de aankomende leden-
vergaderingen, het volle 
arsenaal aan acties die we 
aan het voorbereiden zijn 
en de plannen en visies op 
de lange termijn wordt on-
tiegelijk hard gewerkt. 

We zetten alles op alles om het jaar sociaal af te ronden, 
en we zijn helemaal klaar om van 2020 een nóg succes-
voller, socialer, eerlijker en mooier jaar te maken.
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ACHTeRGRONd
bRedA iS VAN iedeReeN

Breda is een mooie, bourgondische, middelgrote stad 
waar het leven goed is. Maar niet altijd en ook niet voor 
iedereen. De SP staat voor een Breda van iedereen. Een 
Breda  waar er voor iedereen werk is dat zekerheid biedt 
voor de toekomst. Waar er voor iedereen een betaalbaar
huur- of koophuis is en voldoende zorg en ondersteuning. 
Daar zetten wij ons iedere dat opnieuw voor in, op straat 
en in de raad.

Thuiszorgorganisatie Tzorg halveerde het aantal uren huis-
houdelijke hulp gedurende de zomerperiode van 2018. Zo-
wel cliënten van Tzorg als medewerkers trokken hierover 
bij de SP aan de bel. De partij heeft Raadsvragen gesteld 
in Breda, maar aangezien Tzorg in ruim 300 gemeenten 
actief is, ook Kamervragen aan verantwoordelijk minister 
Hugo de Jonge. Voor 2019 heeft het college verschillende 
maatregelen getroffen om dit soort misstanden te voor-
komen.

De BredaPas blijft behouden en zal actief worden uitge-
reikt aan iedereen die daar recht op heeft.  Daarmee nam 
de gemeenteraad een voorstel over van de SP. De partij 
had het onderwerp op de agenda gezet nadat ongeruste 
gebruikers van de pas aan de bel hadden getrokken. Zij 
kregen te horen dat voor 2019 geen nieuwe pas zou wor-
den verstrekt. Met de voorgenomen bezuinigingen op ar-
moedebeleid gingen toen alle alarmbellen rinkelen.

Op initiatief van de SP gaat de gemeente ook investeren in 
goedkope huizen. Het college was tot nu toe van plan de 
€ 14 miljoen die het uittrok voor de woonagenda, vooral 
in het middeldure huizen te steken. Een categorie die ont-
wikkelaars prima rendabel kunnen bouwen en waar geen 
belastinggeld bij hoeft.  Doordat die € 14 miljoen nu ook 
ingezet wordt voor de bouw van goedkope huizen, is de 
kans dat ze ook daadwerkelijk gebouwd gaan worden een 
stuk groter geworden. Dat is heel mooi voor starters en an-
dere mensen die wat minder te besteden hebben.

Door Bas Maes

Tips, reacties, 
ideeën of meehelpen?

slagkracht@spbreda.nl

mailto:slagkracht%40spbreda.nl?subject=

