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Gemeente Extra UitgeBUIT-pakket
Door Inge Verdaasdonk

ledenvergadering
WegWijzer
Datum: 1 mei 2019
Tijd: 20:00 - 22:00
Tribunes + spanning
invouwen
Wegwijzer
Datum: 3 mei 2019
Tijd: 15:30 - 17:00
ledenvergadering
Wegwijzer
Datum: 5 juni 2019
tijd: 20:00 - 22:00

SP Breda is blij dat de wethouder open
stond voor een goed gesprek en ook
insdag 12 maart gingen diverse ruim de tijd nam voor de verhalen
mensen met een Gemeente Ex- van deze mensen. Tijdens het gesprek
tra Uitgebreid-polis van CZ en de bleek dat de verhalen van de mensen
gemeente, in gesprek met wethouder in ieder geval gaan leiden tot het beter
Miriam Haagh (PvdA). Eind vorig jaar voorlichten over de regeling met het
kwam aan het licht dat anders dan in eigen risico bij mensen die deze polis
voorgaande jaren, verzekerden het niet in de toekomst gaan afsluiten. Jammer
opgemaakte eigen risico, niet terugge- was wel dat het meegebrachte ludieke
stort zouden krijgen. In plaats daarvan polisblad niet in de smaak viel bij de
wethouder.
verdwijnt het in de gemeentekas.

D

De verwarring rondom het eigen risico is vooral de gemeente Breda aan te
Tribunes invouwen
rekenen. Het was niet duidelijk dat dit
wegwijzer
pakket alleen interessant is als je zedatum: 7 juni 2019
tijd: 15:30 - 17:00
ker 100% van je eigen risico opmaakt.
Bovendien zijn van 2017 op 2018 de
voorwaarden gewijzigd waardoor het
Tips, reacties, suggesties of overgebleven eigen risico niet meer zomeehelpen?
als voorheen naar de mensen zelf gaat,
slagkracht@spbreda.nl
maar naar de gemeentekas.

Begrijpelijk dat de wethouder er niet
trots op is hoe het is gegaan, maar het
is wel precies hoe de gedupeerden zich
voelen. Gelukkig heeft zij toegezegd
naar de individuele situaties te gaan
kijken. Wij rekenen erop dat er voor
deze mensen een oplossing wordt gevonden en dat deze onduidelijkheid in
vervolg voorkomen wordt.

Foto: Radim Mazanek

CONTACT

Stadserf 1
4811 XS Breda

breda@sp.nl

@SPBREDA

afdSPBreda

076-5294332

@SPBREDA

breda.sp.nl

COLUMN
"...Ik geloof dat je naar mensen toe
moet gaan, en moet laten zien wat
je ideeën zijn. We zijn inmiddels al
twintig jaar een factor van betekenis.
[...] Dat kan alleen maar als je
vertrouwen geniet en visie hebt. Als
je geen dedain tegenover de woede
van mensen hebt en ook na een
verkiezingsnederlaag de buurten
ingaat om naar mensen te luisteren.
Dat vergt een lange adem, slikken en
weer doorgaan..."
Aldus Ron Meyer in de Limburger
(24-3-2019). De SP heeft een knauw
gehad bij de verkiezingen. Het
resultaat van vier jaar geleden hebben
we niet vast kunnen houden. Met
zijn allen hebben we de taak kritisch
naar onszelf te kijken. Ron opent daar
ook mee in het artikel. Ook in Breda
hebben we een voorlopige analyse.
42% minder stemmers dan in 2015,
maar slechts 400 minder stemmen
dan in 2018; vergelijkbare opkomst
en groei bij stembureaus in de wijken
waar we investeren en 30 nieuwe
leden.
Dat zet kracht bij de uitspraak van
Ron. Samen de wijken in, samen het
SP-geluid vertolken en nadenken over
hoe we onze boodschap overbrengen.
Ik dank alle SP'ers en stemmers.
Ook dank voor onze Bredase oudStatenleden Joep van Meel en
Maurice Spapens voor hun inzet.

Michel Verschuren
Voorzitter

Uit de fractie
Door Bas Maes

N

a massaal protest vanuit
de stad en de oppositie,
zijn coalitiepartijen VVD,
D66 en PvdA bezweken onder
de druk en zal mantelzorg en
bestaand
vrijwilligerswerk
toch tellen als tegenprestatie
voor mensen in de bijstand. De
afgelopen maanden kwam er
veel kritiek vanuit mantelzorgen vrijwilligersorganisaties. Zij
vreesden een ontwrichtende
werking als mantelzorgers
en dragende vrijwilligers in
bijvoorbeeld
buurthuizen,
verplicht iets anders moesten
gaan doen.
SP Breda is blij dat dit zoveelste
rammelende
voorstel
van
VVD-wethouder Boaz Adank
vroegtijdig grotendeels sneuvelt.
Maar ook wat ervan overblijft, is
een draak van een voorstel. Het

is ondoordacht en ongedragen.
Ondoordacht omdat er geen
geld en geen ambtenaren
worden vrijgemaakt om zich
om deze ruim 2.000 mensen
te bekommeren. Ongedragen
omdat wethouder Adank dit op
de voor hem kenmerkende wijze
als een bom in de stad heeft
gedropt, zonder de organisaties
die het moeten gaan doen
erbij te betrekken. Zij worden
verantwoordelijk gemaakt, voor
de puinzooi die hij er weer van
gemaakt heeft.
Evenals dat de wethouder
dat al wel vaker heeft moeten
doen bij bijvoorbeeld het
evenementenbeleid, had hij er
verstandig aan gedaan ook dit
voorstel in te trekken en pas
terug te komen naar de raad
met een doordacht en gedragen
voorstel wat niet bij voorbaat
gedoemd is te mislukken.

Verkiezingsuitslag, hoe nu verder?
Door Oscar van Raak

O

p 20 maart heeft Brabant gesproken. We
hebben gekozen voor
onze nieuwe Brabantse Provinciale Staten. Wij als SP hebben
flink in moeten leveren. Dat
is pijnlijk, maar democratisch
pijnlijk. Het mooie van onze
democratische rechtsstaat is
dat mensen het volste recht
hebben om het keihard met
ons oneens te zijn.
Afgelopen week waren het
blijkbaar veel die zich op dat
recht beriepen. Wie dat echter

niet respecteert, is nog minder
een man dan een socialist. We
hebben zetels verloren en hebben het daarmee te doen.
Dat we zetels verliezen, betekent bij ons echter niet dat we
moed verliezen. De komende
4 jaar zullen we op het provinciehuis er nog steeds alles aan
doen om Brabant eerlijker, socialer en rechtvaardiger te maken. Of dat nou in de coalitie is,
of erbuiten, of dat nou in het
provinciehuis is, of erbuiten:
dat is onze politiek, dat blijft
onze politiek, en dát zullen we
nooit verliezen.

UIT DE AFDELING
Uit Het Bestuur
Door Pierre van Leent

H

et bestuur heeft een drukke maand
achter de rug. Buiten de vergaderdruk
vroeg de provinciale campagne aandacht, maar er werden ook actiedagen gehouden. Daarnaast neemt het ledenaantal toe,
wat automatisch leidt tot aanzienlijk meer
ledenbezoeken en bijkomende werkzaamheden. De actie in de Haagse Beemden over de
leefomgeving en de verkeersveiligheid in de
wijken wordt uitgerold. De voorzitter heeft
een stevige inbreng meegekregen bij de bijzondere partijraad waar het betreft de vanuit
de afdeling ingebrachte amendementen op
het verkiezingsprogramma voor het Europees
Parlement.
Naast dit alles vraagt ook de ondersteuning
van de fractie in acties behoorlijk veel aandacht, of het nu het actietraject rondom de
bouwvergunning van de moskee in Wisselaar
betreft of het ondersteunen van een actie

rondom betaald parkeren in Brabantpark.
Waarbij dan bij de laatste meteen de nieuwe
manier van ledenwerven plaatsvindt, zodat
gedeelten van buurten 3 keer bezocht gaan
worden. De coördinatie wordt dan behoorlijk
intensiever en er worden aanzienlijk meer leden benaderd om een aandeel in deze actie te
hebben. Dit type acties vraagt ook om goede
draaiboeken en een zoveel mogelijk optimale
planning.
Kortom een drukke periode en een opstap
naar nog meer ledenexpansie. Een leuke
boodschap is wel, dat we binnen de gemeente Breda inmiddels aardig op weg zijn naar
400 leden, ondanks vertrekken tussendoor.
Nog een uitbreiding van 28 leden en we zijn
zover (stand 28 maart).
En heel binnenkort staan er weer nieuwe zaken op de agenda, bijvoorbeeld de organisatie van de 1 mei viering. Stilzitten is er zeker
niet bij.

SP Breda op campagne - Foto: Pierre van Leent

ACHTERGROND
Opinie: Over Italie
Door Hans Creemers

jaren '90 wordt Italië het eerste slachtoffer van het
nationaal-populisme. Berlusconi's Forza Italia vaagt
Waarom een stuk over Italië? Zij is op twee manieren Craxis sociaaldemocraten en de christendemocraten
een Europese afwijking. Daarover straks meer. Italië naar de vuilbelt van de geschiedenis. Met zijn kapitaal
is bekend als de bakermat van het Eerste Rijk, het en zijn tv-zenders houdt hij het volk dom.
Romeinse Rijk. (Lees daarover in de bekende mooie
strips 'Alex' van Jacques Martin.) Door 'in dit teken
Er is ook weinig werk voor jongeren.
te overwinnen', een kruis, gaat Keizer Constantijn,
Daarom wonen er zoveel twintigers
in 312 na de gewonnen Slag bij de Milvische Brug,
en dertigers nog bij hun ouders. Ze
over op het christendom en zal Europa uiteindelijk
kunnen geen leven beginnen. Dat
christelijk worden. Na de Risorgimento, eenmaking
heeft zijn weerslag op gezinsvorming
van Italië in 1860 door Garibaldi is dat het einde van
en dus op de demografie.
de lappendeken van staatjes die Italië was.
Italië heeft ook de twijfelachtige eer om de eerste
fascistische staat te zijn onder Mussolini. Wat
minder bekend is, is dat de fascistische beweging
van zwarthemden zijn oorsprong in de socialistische
beweging vond en daar een afsplitsing van was.
Het begon met ontevreden en miskende veteranen
uit de 1e Wereldoorlog. In de magistrale roman
'Het Mussolinikanaal' van Antonio Pennacchi wordt
deze hele geschiedenis belicht. Voor de cinefiel is
'Novecento' van Bertolucci een aanrader, een familieepos in de tijd van Il Duce.

De recente ontwikkelingen zijn zorgwekkend en
bemoedigend. Uit de naoorlogse fascistische
partij MSI, en haar opvolger de AN komt nu de
Lega Nord voort. Deze partij van Salvini (Minister
van Binnenlandse Zaken) wint op 4 maart 2018 de
verkiezingen samen met de Vijfsterrenbeweging van
Di Maio (Vice-premier) en zij vormen een coalitie. De
Lega is nationaal-populistisch en tegen immigratie.
Italië krijgt ook de meeste immigranten en EUleden in Oost-Europa weigeren immigranten over te
nemen.

Italië is een van de zes founding
fathers van de EEG. In deze
zogenaamde Trentes glorieux, dertig
jaar van economische voorspoed na
de 2e Wereldoorlog worden Italië en
het Westen welvarender.

De Vijfsterrenbeweging is links-populistisch. Zij
wil meer directe democratie maar wordt met
ijzeren hand geleid door Beppe Grillo. Dat is dus in
tegenspraak. Wel wil ze eindelijk uitkeringen aan
Italianen geven zonder werk. Ook als is dat maar 400
euro, dat is beter dan niks, want er was niks! Er is
ook weinig werk voor jongeren. Daarom wonen er
zoveel twintigers en dertigers nog bij hun ouders. Ze
kunnen geen leven beginnen. Dat heeft zijn weerslag
op gezinsvorming en dus op de demografie. Italië
vergrijst in hoog tempo.

Italië is een van de zes founding fathers van de EEG.
In deze zogenaamde Trentes glorieux, dertig jaar
van economische voorspoed na de 2e Wereldoorlog
worden Italië en het Westen welvarender. Na de
de-kolonisaties komt de economische crisis. De
harde strijd van arbeiders en revolutionairen in
de zogenaamde 'loden jaren', wordt uitgebreid
beschreven in het boek van Tom Welschen, 'Het
Italiaanse Complex; Partijen en bewegingen van 1970
tot 1990 (Thoth, Amsterdam 1996). Hier kunnen
SP'ers veel uit leren.

De linkse democratische partij is al tijden verdeeld
en kan geen vuist maken. Dan is Italië ook het eerste
grote EU land in het westen dat een deal sluit met
China. China is bezig aan een miljardenproject, de
Chinese Nieuwe Zijderoute. China heeft de Griekse
Haven Piraeus al in handen en in Portugal enkele,
maar wil nu ook investeren in Triest en Genua.
Daarvoor zal Italië China helpen in internationale
In diezelfde jaren wordt daar het eurocommunisme organen als de VN, de G20 en de WTO. Dat kan dus
bedacht. Los van Moskou en de Komintern dus. In de consequenties hebben voor de eenheid van de EU.

