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FRANK VERGROESEN
fractievoorzitter

In december waren er twee
raadsvergaderingen nodig om alle
agendapunten te behandelen. Een aantal
van deze punten hadden de speciale
belangstelling van de SP.

Het begon met de wijziging van de re-integratie
verordening. Nu hebben ze weer participatie
plaatsen bedacht. Het is gewoon werken met
behoud van uitkering. De SP is niet tegen re-
integratie. Wij vinden ook dat iedereen, die het
kan, voor zijn eigen inkomen moet zorgen. Dat
er, met behoud van uitkering, training en
opleiding gegeven wordt daar zijn we het wel
mee eens. Maar voor gewoon werk moet
gewoon betaald worden. En dan graag een
loon waar je ook nog de rekeningen van kunt
betalen. Het werken met behoud van uitkering
is: of bezuiniging of concurrentie vervalsing. En
daar zijn we principieel op tegen.

Dan werden alle punten met betrekking tot
Teteringen in een keer behandeld, inclusief de
golfbaan die door de ecologische hoofdzone
loopt. We hebben al eens eerder, samen met
Groen Links, voor de bomen gestaan om te
voorkomen dat ze gekapt zouden worden. We
zijn vóór woningbouw in Teteringen – mits het
verkeer goed wordt afgewikkeld – maar tegen
de golfbaan. Met de startnotitie Park Bavelse
Berg, vroeger heette het gewoon de stort of

afvalberg,waren we vlug klaar. Daar moet een,
particuliere, evenementenhal met toeters en
bellen komen. En nog veel meer vrije-tijds
handel. Het is zelfs de bedoeling dat te zijner
tijd Breda Hippique er ook heen gaat. We
hebben, voor dat particuliere initiatief, nooit
gemeenschapsgeld over gehad. Dat SP
standpunt is niet veranderd. Dat laatste konden
we doen in een stemverklaring.

Het Fonds Maatschappelijke Ontwikkeling.
Daar zijn we voor. Er gaat echter wel over € 10
miljoen. En op dat geld wil de SP, samen met
D66, toch wel een beetje zicht houden. Nu krijgt
de raad, achteraf, inzicht over de uitgaven. Wij
wilden dat eerder, maar de motie daarover
haalde het echter niet. We zullen de uitgaven
wel in de gaten blijven houden.

De OZB moest weer gewijzigd worden wegens
rekenfouten. De SP is tegen de OZB-
verhouding, omdat wij vinden dat de sterkste
schouders de zwaarste lasten moeten dragen.
Nu is het zo, dat afvalstoffenheffing en
rioolrecht voor iedereen, rijk of arm, gelijk zijn.
Wij willen graag dat deze onder de OZB
worden gebracht, zodat Bredanaars met een
duurdere woning – en vaak daarom ook een
hoger inkomen – meer betalen dan mensen met
een lager inkomen. Dat is wel zo eerlijk!

NIEUWS UIT DE FRACTIE



NIEUWSOVERZICHT

Beste leden van de SP en lezers van
de Slagkracht,

Bij deze uw aandacht voor het
volgende. Mijn naam is Joska
Dubbeldam, ik ben jarenlang actief
geweest als bestuurslid voor de SP
in Breda en ik studeer aan Avans
Hogeschool. Daar studeer ik
Culturele en Maatschappelijke
Vorming. Voor het vak
Onderzoeksvaardigheden heb ik aan
de SP Breda gevraagd om onderzoek
te mogen verrichten. Die
toestemming heb ik gekregen van het
bestuur. Graag wil ik daarom in
contact komen met vrouwen die:

- op de lijst hebben gestaan voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 7
maart 2006.

In zijn column in de Volkskrant schrijft
Ronald Plasterk:

Maandenlang hebben de grootste
twee politieke partijen campagne
gevoerd vanuit de gedachte dat de
verkiezingen gaan over slechts één
vraag: “Wie wordt de grootste en
levert de minister president?”
Voor Balkenende was daarom
logisch te roepen “We hebben
goud”op een uitslagavond waarop
alle drie partijen van zijn regering
(CDA, VVD en D’66) zetels hadden
verloren en zijn coalitie de
meerderheid kwijt raakte. Binnen de
nieuwe definitie van de
campagnedoelstelling van Jack de
Vries (de grootste worden) was de
missie geslaagd.
Het probleem is alleen dat dat de
definitie is van een presidentieel
stelsel en dat kennen we in
Nederland niet. Balkenende lijkt nog

- die wel gevraagd zijn om zich
verkiesbaar te stellen voor de
gemeenteraadsverkiezingen, maar
die zich niet beschikbaar hebben
gesteld als kandidaat.

- die belangstelling hebben voor een
functie in het bestuur van de SP.

- die bestuurslid zijn geweest.

Mocht bovenstaande u aanspreken,
dan verzoek ik u vriendelijk om mij te
benaderen. Gegevens zullen
natuurlijk vertrouwelijk worden
behandeld.
Contact kunt u opnemen met:
Joska Dubbeldam
076-5217719
06-16383832
joska@casema.nl

SP onderzoek over vrouwen en politiek

Raadsvragen SP over kosten
opvang asielzoekers

Eind november hebben zo’n veertig
Nederlandse gemeenten een claim
van 4,9 miljoen euro ingediend bij
minister voor Vreemdelingenzaken
Verdonk. Zij willen een vergoeding
voor kosten die zij maken voor onder
meer asielzoekers die de uitkomst
van hun asielprocedure in Nederland
mogen afwachten en voor
asielzoekers die meewerken aan hun
vertrek. Deze gemeenten stellen dat
de overheid er onvoldoende in slaagt
bepaalde groepen asielzoekers uit de
illegaliteit te houden. Zij voelen zich
verantwoordelijk voor de opvang en
willen nu de kosten verhalen. De
gemeenten vrezen problemen met de
openbare orde als de mensen op
straat belanden. De gemeenten eisen
een vergoeding van vijftien euro per
persoon per dag. SP-raadslid Joyce
van der Sanden wilde van het college
weten waar Breda in dit verhaal
staat: of Breda ook deel uitmaakt van
deze 40 gemeenten en of zij kosten
maakt voor de opvang of
ondersteuning van deze groep
asielzoekers.

niet te kunnen wennen aan het idee
dat hij niet op 22 november is
verkozen tot minister president.

Balkenende zag een samenwerking
met de SP niet zitten. Dat leek niet
onredelijk omdat de standpunten van
het CDA en de SP ver uit elkaar
liggen. Niet onredelijk is echter nog
niet per se redelijk.
Het valt niet te ontkennen dat de
verschillen tussen het door het CDA/
VVD gevoerde beleid en de SP groot
zijn. Samenwerking tussen CDA en
PvdA aangevuld met de Christen Unie
is voor verliezer het CDA nu het
ideaal. Maar om dat te bereiken zal
Balkenende toch aardig afstand
moeten nemen van het gevoerde
CDA/VVD-beleid. De vraag is of in die
nieuwe opstelling van Balkenende de
afstand CDA – SP nog zo
onoverkomelijk is. Volgens Agnes Kant
stond tijdens de informatieronde een

goed ingewerkte
onderhandelingsdelegatie klaar. Deze
delegatie weet dat er compromissen
moeten worden gesloten. Zoals we
dat in de verschillende gemeentes
waar we in het college zitten ook
hebben gedaan. Ook nu staat die
delegatie klaar. Het zou toch jammer
zijn als de grote winnaar van de
verkiezingen uit de formatie zou
worden gehouden door de grote
verliezer. Om Plasterk nog eens te
citeren Het beste voor Nederland
zou zijn dat Balkenende ontwaakt uit
de droom dat hij op 22 november
verkozen is tot soeverein monarch.
Hij heeft zetels verloren, de coalitie
van zijn voorkeur is
weggevaagd….Einde citaat.

Wat bescheidenheid van de
demissionaire premier lijkt mij
passend.

JAC TROOST
redactielid Slagkracht 12

“BALKENENDE WORD WAKKER!”



DE LINKEROEVER VAN DE MARK

Irmgard volgt in Paderborn een MBO-
opleiding economie en werkt
tegelijkertijd bij een aannemer.
Daarna gaat ze het gymnasium doen
en woont in bij Molinski, die bij het
Stadsarchief werkt. Molinski wil
politieke kopstukken aan de kaak
stellen, die zich schuldig hebben
gemaakt aan de jodenvervolging.
Echter het archief verdwijnt
mysterieus en Molinski moet
vluchten naar Italië, omdat de
autoriteiten hem willen arresteren en
gek verklaren. Methoden uit 1933-
1945 vinden in 1969 plaats. Irmgard
en de studentenbeweging van
Paderborn organiseren een
Volkstribunaal om oude nazi’s te
ontmaskeren, daar de overheid dit
nalaat. Die dag is Ulrike Meinhof
dagvoorzitter. Zij was toen nog
journaliste van het linkse weekblad
Konkret en zou later mede-oprichter
van de RAF zijn. Daar leert Irmgard
dat je beter lang kan doorgaan met
legale kritiek geven op het systeem
dan op korte termijn (met geweld) je
gelijk willen behalen, want ‘je moet je
gelijk niet laten afhangen of je gelijk
krijgt!’
Tijdens de internationale Pax Christi
Voettocht in 1968 in België ontmoet
ze Nederlander Hans. Zo maakt zij
kennis met Amsterdam, waar de
Kabouters van Roel van Duyn met
hun ludieke politiek haar een zucht
van verlichting doet slaken, want in
Duitsland wordt de toestand steeds
grimmiger. Hans en zij trouwen in
1971, mede om een studiebeurs te
kunnen krijgen in Nederland. Irmgard
gaat Theologie studeren aan de UvT,
krijgt twee kinderen en samen met
anderen beginnen zij in Tilburg een
Centraal Wonen Project, dat in 1980
in Breda met een twee gezinnen
wordt voortgezet. Irmgard geeft
godsdienstles op het Markenhage en
het Mencia en studeert in 1985 af op
‘Mythe en Werkelijkheid’.
Ze voedt ondertussen vier kinderen
op, want de moeder van het ene

gezin is overleden en ze is
gescheiden. Van 1986 tot 1997 geeft
ze cursussen op het Centrum Nieuwe
IJpelaar, gelegen op het
kloosterterrein van de Paters van de
Heilig Harten in Bavel. Dit is opgezet
naar het model van Freire en zijn
Bevrijdingstheologie, die in Zuid-
Amerika ontstond en de armen wil
onderwijzen. Verder geeft Irmgard als
gastdocent nog modules ethiek en
vrouwenstudies op de Sociale
Academie Breda, de Theologische
Faculteit in Heerlen en op de UvA.

Vrouwenhuis

In 1989 wordt Irmgard gevraagd om
mee te werken in het Vrouwenhuis.
Van 1990 tot 1998 is ze voorzitter
van het Vrouwenhuis. Iedereen werkt
daar als vrijwilliger en er is een
coördinator. In 1992 krijgen ze geen
vergunning om te verbouwen en
beginnen toch, waarna de gemeente
de verbouwing stopzet maar
vervolgens alsnog met de vergunning
over de brug komt. Er wordt o.a.
samengewerkt met het Buitenlands
Vrouwen Centrum. Het Vrouwenhuis
ontwikkelt zich vanaf 1998 steeds
meer tot een Stedelijk
Expertisecentrum voor Gender en
Etniciteit. Wethouder Heerkens zegt
in 2002: ‘Jullie worden te
professioneel en jullie moeten terug
naar het vrijwilligerswerk.’  Ze wil dus
geen betaalde krachten aanstellen en
ook geen normale coördinator.
Dit staat in schril contrast met andere
actiegroepen uit de jaren ’70 en ’80
die zich hebben geprofessionaliseerd
en zijn gaan mee-eten uit de
subsidieruif zoals het Bureau voor
Discriminatiezaken, het Centrum voor
Ontwikkelingssamenwerking, Palet,
BVC, etc. Die krijgen wél geld voor
betaalde medewerkers. Het bestuur
van het Vrouwenhuis zei dat er niet
enkel met vrijwilligers was te werken.
Er moest minimaal een betaalde
coördinator zijn. Het omvangrijke

project Vrouwengeschiedenis in het
kader van Breda 750 in 2002 wat het
laatste grote werk van het
Vrouwenhuis, dat noodgedwongen
einde 2002 is gestopt. Volgens
Irmgard is het kennis- &
kapitaalvernietiging. In het jaar
daarop wordt de Vrijwilligerscentrale
er gehuisvest en krijgt 100.000 Euro
mee van de Raad om het pand te
verbouwen, wat er al goed uitzag.
Toevallig werkt de Fractievoorzitter
Paul Haarhuis van de PvdA ook bij de
Vrijwillerscentrale…

Vanaf 1997 gaat Irmgard werken
voor het Arbeidspastoraat in
Rotterdam, wat ressorteert onder het
Bisdom Rotterdam en zeg maar
Maatschappelijk Werk van de Kerk
is. Ze zet een armoedenetwerk op en
80% van hun adviezen worden door
CDA-Wethouder Van der Tak
overgenomen. In 2002 wordt haar
werkterrein Delft waar ze zich onder
meer bezighoudt met Vluchtelingen-
opvang. Per 1 januari 2007 wordt
Irmgard hoofdverantwoordelijke voor
Internationale Solidariteit en
ontwikkeling, samenwerkend met de
organisatie Cordaid. Afgelopen
november heeft ze nog de
Catharinaprijs gekregen die staat
voor ‘inspirerend leiderschap van
vrouwen’.

Dit is de zevende aflevering van een reeks waarin we proberen het linkse verleden van Breda aan u te
tonen, dit door het interviewen van markante personen in het Bredase.
Deze keer Irmgard Busch, geboren op 16 augustus 1948 te Paderborn (BRD) als enig meisje van zes
kinderen in een arbeidersgezin. Irmgard kwam in 1980 in Breda wonen en is nu werkzaam voor het
Arbeidspastoraat in Rotterdam.

HANS CREEMERS
commissie- en bestuurslid



zo 28-01 deadline volgende Slagkracht

ma 05-02 algemene ledenvergadering
gemeenschapshuis De Wegwijzer
Steendorpstraat 2 - 20.00 uur

do 15-02 gemeenteraadsvergadering
Stadhuis, Grote Markt -
19.30 uur

Slagkracht 12 is het nieuwsblad van de SP,
afdeling Breda, en verschijnt maandelijks. Copy
emailen naar slagkrachtbreda@sp.nl of per post
naar het afdelingsadres. Redactie, vormgeving en
coordinatie: Johan Kwisthout, Hans Creemers, Yvo
Broekhoven, Ben van den Bosch, Diana Westra
en Jac Troost.
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AGENDA

COLOFON & ADRESSEN

ALS WE ZÓ GAAN BEGINNEN...

Sjefke uit de Gââmpel en Toon van ‘t Westeinde
gingen vorige week samen naar NAC kijken. De
wedstrijd is niet echt enerverend en al snel komt het
gesprek op die goeie ouwe tijd. En de minder goeie
ouwe tijd met degradatiezorgen. “Witte gij nog, Toon,
van dieje sinterklaos op ‘t veld veurig jaor?”, zei Sjef.
“Oe bedoelde? Veurig jaor stonde der toch iedere
wêêk elluf sinterklaoze op ‘t veld!”, antwoordde Toon!

VOLGENS BEN
Dit keer geen ROOD-column door
omstandigheden, maar de column van Ben
van den Bosch op deze ongebruikelijke
plaats!

Allerbeste partij vrienden.

Namens het afdelingsbestuur, wens ik u en de
uwen een goed en gezond 2007 toe.Het leden
aantal groeit gestaag .Nu al over de 500 leden.
We gaan de goede kant op om de grootste partij
te worden .Laat dit ons streven zijn voor dit jaar
Op 8 januari is er een algemene
ledenvergadering waar belangrijke beslissingen
genomen moeten worden om de groei van de
partij en de gevolgen voortvloeiende uit die groei
te bespreken en te coördineren. Er hebben zich
nieuwe kandidaat bestuurders aangemeld die ons
bestuur graag willen versterken. Als u deze leest
heeft de vergadering al plaats gevonden, nieuwe
gezichtspunten en een frisse wind is hard nodig.
Het jaarplan 2007 ziet er uitstekend uit voor het
komende jaar.

Het overzicht over 2006 is ook klaar en daarin
heeft uw partij zeker niet stil gezeten.De
verkiezingen voor de provinciale staten zijn
komende en daar gaan we natuurlijk hard aan
werken, om er een succes van te maken. Laten
we hopen dat het net zo’n succes wordt als de
afgelopen verkiezingen. Mogen we weer een
beroep op al onze kaderleden en u doen om ons
daarin te ondersteunen!

Ik heb alle vertrouwen in onze fractie genoten om
er weer een goed politiek jaar van te maken .Het
wordt een politiek zwaar jaar waar we onze visie
duidelijk neer zullen zetten .Met een  sterk en
vernieuwd bestuur waar alle taken duidelijk en
goed verdeeld zijn heb ik en het bestuur er alle
vertrouwen in dat het goed komt .De spreuk van
de maand januari is dan ook,beter een warm
woord uit gesproken met inhoud, dan tien
woorden zonder gevoel die je toch niet snapt. Ik
wens u mede namens het bestuur een vruchtbare
maand toe.

BEN VAN DEN BOSCH

Door omstandigheden deze maand geen spotprent
van Yvo, maar van Jof Neuhaus. Zie ook:
www.janmarijnissen.nl/categorie/rubriek/cartoon


