
WET WERK EN BIJSTAND

Eind 1970 begin 1971 is door minister Marga KlompØ de Algemene bijstandswet ingevoerd.
Deze wet was toen het sluitstuk van onze sociale wetgeving. Iedere Nederlander die buiten een
bestaande regeling viel had recht op een bestaansminimum en kwam derhalve in aanmerking
voor een uitkering 
krachtens de ABW. Mede om die reden werd deze wet ook wel het sociale vangnet genoemd.
Met deze wet hoopte de regering dat landloperij, bedelarij en schrijnende toestanden tot het
verleden zou behoren.
In de volgende 30 jaar is van elk zuchtje economische tegenwind gebruikt gemaakt om deze 
sociale wetgeving uit te kleden of af te breken. Was het eerst de ziektewet, toen de WAO en nu
is de Algemene Bijstandswet aan de beurt. Want dat is het kenmerk van de nieuwe Wet werk en
bijstand. Het moet honderden miljoenen goedkoper. Voordat men de wet ging schrijven was dat
al bekend. Dat bedrag is niet op te vangen door verhoging van efficiºntie. Ergo, er wordt
bezuinigd op de uitkeringen. De gaten in ons sociale vangnet worden steeds groter, met de
bijbehorende sociale ravage.
Uitkeringsgerechtigden zullen aan het eind van hun geld een steeds groter stuk maand over-
houden. De SP noemt het niet voor niets de Wet water en brood. Degenen die verantwoordelijk
zijn voor de wet werk en bijstand (CDA, VVD en D’66) en hun geestverwanten kunnen vast
gaan nadenken hoe de problemen die zich nu al manifesteren straks opgelost moeten worden.
En nu worden de gemeenten verantwoordelijk gesteld voor de uitvoering. De gedachte achter de
wet is dat werk boven inkomen gaat en de armoedeval moet worden teruggedrongen.De bijstand
bestaat uit twee delen: een uitkeringsdeel en een reïntegratiedeel. Blijft er echter in dat reïnte-
gratiedeel geld over dan moet dat terug naar het rijk.Komt men aan het uitkeringsdeel tekort
dan moet de gemeente dat zelf betalen.
In Breda zijn in de commissie SAW extra vergaderingen uitgeschreven om deze problematiek en
de gevolgen voor de betrokkenen te bespreken met verschillende organisaties die deze mensen
vertegenwoordigen. 
En er zijn nogal wat problemen.
Weliswaar stelt de wet dat gesubsidieerde arbeid moet leiden tot een betaald werk. 
Dat zal voor een aantal mensen opgaan maar zeker niet voor allen. Om te beginnen zijn er
mensen die met hun gesubsidieerde baan al aan hun plafond zitten. Daarbij komt dat veel
gesubsidieerde banen in feite 
normale banen waren waar men geen bijbehorend salaris voor overhad. Bv conciŁrges of
rijwielstalling medewerkers. En dan praat ik nog niet over non profit organisaties die "normale"
salarissen niet kunnen betalen.Dan gaat de wet over passende arbeid. De definitie wordt weer
eens flink opgerekt. Het lijkt erop dat men weer een verdringingsmarkt wil creºren waarbij
hoger opgeleiden, lager opgeleiden van de arbeidsmarkt naar de bijstand duwen. Hoe het dan
met die mensen verder moet weet niemand.
De problemen daarvan hebben we in de jarig dertig al gezien.
Werken met behoud van uitkering wordt aan strenge voorwaarden gebonden. Het is nog maar de
vraag of gemeenten zich aan die voorwaarden houden. Het wordt weer heel verleidelijk om met
behoud van die 
uitkering mensen gewoon werk te laten doen. En dan zitten we weer in een verdringingsmarkt,
maar nu van goedkopere arbeidskrachten.
Dan wordt er in de wet weer gesproken over strafkortingen. Bij het minste of geringste volgen
er 
strafkortingen en boetes. Er wordt gesuggereerd dat grote groepen uitkeringsgerechtigden niet
aan het werk willen. Wij zijn het daar absoluut mee oneens. Deze mensen krijgen weer een
stigma. Als ik andere bevolkingsgroepen (bouwfraude /aandelenfraude) zou beoordelen op het
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JOOST MAG �T WETEN

Het zou nobel zijn van minister Verdonk als ze asiel zou 
verlenen aan die groep asielzoekers die nog onder de oude 
asielregeling vallen. 
Dit zal de volgende voordelen opleveren:
" Het zou de minister en daarmee haar beleid een 

menselijker gezicht geven.
" Het maakt een einde aan een jarenlange discussie.
" Het voorkomt onrust en verdriet inonze samenleving.
Mensen die al jarenlang hier wonen kunnen niet zomaar 
verwijderd worden uit onze samenleving. 
Gezinnen worden verscheurd, klasgenootjes missen hun 
vriendjes en vriendinnetjes. Deze mensen hebben hier een nieuw
leven opgebouwd nadat ze vaak een dramatische keuze hebben
moeten maken. 
Niemand verlaat zijn eigen land zonder slag of stoot. 
Minister Verdonk, laat ze met rust. 
Ze horen bij ons.!!!

Joost Hooghuis

D E H U L P D I E N S T

Toen ik kenbaar maakte dat ik [Peter] wel iets voor de hulpdienst
wilde doen, wist ik nog niet wat mij te wachten stond. 
Gelukkig hebben Frank en Kees mij goed opgevangen; het is fijn
om in een team te werken. 
Wat vooral opvalt bij de hulpdienst is dat er veel mensen zijn met
schulden, en dan vooral huurschulden. Gelukkig kunnen wij iets
doen voor deze mensen. Ook zijn er mensen die onze hulp 
vragen om hun vrouw vanuit een ander land over te laten komen.
Hier gaat heel veel werk in zitten. Daarnaast helpen wij mensen
die moeilijk bijzondere bijstand kunnen krijgen. 
Het aantal telefoontjes dat je zowel via de hulpdienst als prive 
ontvangt is groot en we gaan ook vaak met mensen op pad naar
onder andere deurwaarders, sociale dienst, 
wonigbouwverenigingen en advocaten. 
Opvallend is dat veel mensen pas laat of zelfs te laat komen met
hun problemen, misschien omdat ze denken dat wij het wel even
oplossen. Soms denken ze dat wij, de SP, ze aan een huis kunnen
helpen. 
Dit kunnen we niet. Wij begeleiden mensen en geven ze advies
om hun problemen op te lossen.
Ons advies is dan ook om zo vroeg mogelijk te komen met hun
probleem. Iedere dinsdag morgen is het spreekuur, waar iedereen
welkom is voor een gesprek of advies. 
Peter Ligtvoet

Hulpdienst
Dinsdag 10-12 uur
Stadserf 1
Telefoon: 076-5294332
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DATABASE VAN ACTIEVE KADERLEDEN

Het bestuur heeft onlangs besloten een database op te zetten van alle leden die aan hebben
gegeven - of dat in de toekomst doen - iets te willen doen voor de partij. Zo kunnen we met
een druk op de knop (en met een paar telefoontjes, voor hen die geen email hebben) snel
mensen mobiliseren voor allerlei SP-activiteiten.

Op dit moment zijn er een flink aantal mensen die aangeven wat te willen doen voor de SP.
Desondanks komen we niet toe aan veel van de dingen die we zouden willen of moeten doen
door te weinig menskracht. Volgens mij komt dat omdat het historisch zo gegroeid is dat op
de bestuursvergadering plannen worden gemaakt en vervolgens alleen in een beperkte kring
van mensen rondgekeken wordt om te zien wie wat kan doen. Iedereen heeft het druk, waar-
door we niet alleen een actie af moeten blazen, maar ook mensen teleurgesteld afhaken omdat
ze nooit meer iets van ons horen. Mensen willen immers wat DOEN en hebben geen zin om
naar vergaderingen te komen en raken door dit beperkte navelstaren compleet uit beeld.

Mijn voorstel is dat we wekelijks een update sturen naar alle actieve leden met de acties
en andere activiteiten die de komende weken gepland staan. Bij iedere activiteit staat dan
wat we van hen verwachten, hoeveel tijd het kost, enzovoort, zodat iedereen snel kan zien
of het iets voor hem of haar is. 
Bijvoorbeeld:

ACTIE: pamfletten uitdelen aan het station tegen de verhoging van de treinprijzen
WAAR: centraal station en bij voldoende belangstelling ook Breda-Prinsenbeek
WANNEER: dinsdag .. maart van 7 tot 8.30
MEENEMEN: SP-jack als je ereen hebt, voorfolders wordt gezorgd
AANMELDEN BIJ: coördinatorX

TIP: doe een half uurtje mee voordat je de trein naarje werk pakt!

Hopelijk kunnen we op deze manier twee vliegen in een klap slaan.
We maken gebruik van het enorme potentieel aan leden wat we
hebben en we zorgen dat we de actieve politieke partij blijven 
die we altijd geweest zijn.

Johan Kwisthout
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Even loop ik over de loopbrug en kijk ik naar de Bredanaars die als bezige bijen
hun burgerzaken regelen. Een interview met Burgemeester Rutten van Breda, in
het Stadskantoor op 22 januari 2004.
Als ik de schaars verlichte werkruimte van de burgemeester inloop valt me de rust
op. 
Burgemeester Rutten heeft een mooie werkkamer waarin een prettige sfeer heerst.
Het interview dat ik met hem had getuigt van openheid, oprechtheid en
menselijkheid. Waarden die ik deel en onderschrijf. De burgemeester gaf aan dat
hij niet in kon gaan op politieke inhoudelijke items daar hij boven de partijen staat.

Op de vraag wat burgemeester Rutten nu vindt van de SP in Breda en hoe hij met
name de fractieleden heeft ervaren, krijg ik een lang en warm betoog over Johan,
Dick en de opkomst van de SP in de raad. Ik moet eerlijk zeggen: ik had zo’n
antwoord eerder van een SP-er verwacht dan van burgemeester Rutten. Het maakt
de complimenten mijns inziens mooier en warmer.
Burgemeester Rutten gaat terug naar de tijd dat de CD niet meer terugkeerde in de
raad (gelukkig, red.). Tot zijn verrassing bleek de SP in de persoon van Johan een
zetel behaald te hebben. 
Die hebben we sindsdien niet meer afgegeven en zelfs uitgebreid. Johan Kwisthout
bleek op dat moment het jongste raadslid in Breda en burgemeester Rutten
beschreef hem als "een knuffelbeertje, maar dan wel met lang haar." 
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De burgemeester heeft respect voor de manier waarop Johan om te beginnen invulling geeft
aan de parlementaire verantwoordelijkheid die het raadswerk met zich meebrengt.
De betrokkenheid en bevlogenheid van Johan worden geroemd, de burgemeester heeft echter
ØØn feitelijke constatering. Door de groei van de SP hebben wij meer zetels gekregen en werd
Johan fractievoorzitter. Hij wordt met enige regelmaat gemist bij de vergaderingen van de
fractievoorzitters van de raad. De burgemeester betreurt dat en mist zijn inbreng. 
Door tijdsgebrek wil het wel voorkomen dat Johan het niet redt. De combinatie met opleiding
en werk is een zware!
Het dualisme waarin een raadslid met beide benen in de maatschappij moet staan, juicht
burgemeester Rutten van harte toe. "Heb een gedeelde baan, dan hou je voeling met de
maatschappij", iets wat de SP in de raad ook duidelijk tot uiting laat komen en waarvoor
breed respect is onder de raadsleden en het college.
Wat de burgemeester ook noemt is de accuratesse waarmee Johan en Dick opereren met
betrekking tot de dossierkennis. Dit en de korte maar krachtige manier van debatteren bevalt
burgemeester Rutten goed. Van beginners naar volwassen groep, zullen we maar zeggen.
Burgemeester Rutten schetst kundig in enkele zinnen hoe Dick Meeuwessen door de raad
wordt ervaren: "Is iets anders gestructureerd, iets ruimer in zijn woordvoering,
zijn parlementaire attitude is zeer correct, indrukwekkend."
Koos Gouka, het steunlid, ervaart hij als een ontzettend aardige man. Hij is ØØn van de niet
raadsleden waar hij regelmatig een babbel mee heeft, ook privØ: 
"We liggen elkaar nu eenmaal goed...", aldus de burgemeester.
Kortom, onze fractieleden maken indruk op een correcte manier, niet alleen op de 
burgemeester, maar ruimer.
De burgemeester ervaart het als een verlies als Johan zou vertrekken. Maar mijn betoog voor
Johan om ooit eens landelijk te gaan onderschrijft hij van harte!
Een raadslid bestuurt niet maar controleert, en is tevens representatief voor de bevolking.
Naar de mening van de burgemeester doet onze fractie dat goed, adequaat en indrukwekkend.

Enigszins chargerend stel ik dat je op het station en omgeving niet eens een sjekkie op kunt
steken zonder in de boeien geslagen te worden?! Het gaat hier om het project �VAST�
(VAlkenberg en STation). Het beleid richt zich op het tegengaan van auto-inbraken, mensen
lastigvallen op het station, drugsoverlast, dealers en dergelijke. Het projectteam bestaat uit
spoorwegpolitie, spoorwegmensen, stadswachten, eigen mensen, sociale dienst en 
verslaafdenzorg.
Het is naar mening van de burgemeester succesvol verlopen, hoewel hij erkent dat er soms
nog scooters rijden die niet in het park thuishoren. Het uitstralende effect naar de Boschstraat
en omgeving meent hij ook onder controle te hebben.
Met daarbij het Biketeam (politiemensen op mountainbikes die ook de trappen van het station
op en af kunnen rijden) meent de burgemeester afdoende de problemen aangepakt te hebben,
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al onderkent hij dat het een dagelijks probleem is. Mocht u als lezer ervaringen
hebben met betrekking tot overlast rond station en park die het melden waard zijn,
dan horen wij het graag. We maken nu eenmaal met zijn allen deze stad een betere
als we willen, we moeten wel weten of het werkt en hoe het werkt.
(mailto slagkrachtbreda@sp.nl)
Hoe kijkt de burgemeester aan tegen een SP-wethouder in Breda? Landelijk kent
hij er enkele, zeker in het college van Oss. Als voorzitter van het college zal hij het
niet meer meemaken, daar hij zijn ambt in augustus vaarwel zegt. 
Maar de raadsleden die hij kent beschouwende, zou onze burgemeester een 
SP-wethouder wel zien zitten.

Hoewel de burgemeester het liefst afbouwt in zijn functie, weet hij dat dat niet
kan. Het is van 150% naar 0%, wat niet wegneemt dat hij nog graag enkele 
dagdelen of dagen voor Breda zijn steentje zou willen bijdragen.
Dit doelend op zijn beeldhouwerschap. In goede gezondheid neemt de fietsende en
sportende burgemeester afscheid van zijn ambt dat hij met veel plezier en 
oprechte emotie heeft uitgeoefend.
Na hem bedankt te hebben voor zijn tijd neem ik afscheid, de burgemeester is al
weer druk aan het telefoneren. Ik heb een warm mens leren kennen die open en
met respect over de SP-raadsleden spreekt en duidelijk maakt dat wij onze plaats
in de raad en in de maatschappij waard zijn. Het is belangrijk om je mening te
geven, ook al correspondeert die niet altijd met de omgeving (college, raad). 
Het is ook belangrijk om parlementair correct te zijn en toch je partijstandpunten
uit te dragen. Iets wat onze raadleden met verve vervullen en daar mogen wij trots
op zijn.

Maurice Spapens
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Met spoed gevraagd; 
Actieve leden, jong, oud, man, vrouw, klein, groot,
gekleurd, niet gekleurd, denkt u dat u kan bijdragen aaneen betere maatschappij.
Mail naar slagkrachtbreda@sp.nl
S t a d s e r f  1 ,  4 8 1 1  X S ,  T e l  0 7 6 - 5 2 9 4 3 3 2
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DOK 19

Wegens technische problemen, is dit artikel een maand te laat geplaatst. Onze excuses hiervoor. 

Marcel is vijf jaar eigenaar geweest van Het Klapcot, maar omdat het pand door achterstallig
onderhoud niet langer gebruikt kon worden is uiteindelijk de zaak gesloten. 
Het was een geslaagd, maar vooral ook emotioneel afscheid. 
Zaterdag 24 januari hebben Marcel en mede-eigenaar Tinus hun nieuwe kroeg "Dok 19"
geopend. Deze kroeg zit om de hoek bij het voormalige Klapcot, aan de kant van de haven.
Volgens Marcel was het niet de bedoeling een tweede Klapcot te openen, omdat de historische
sfeer van dat pand niet na te maken is. De beelden zijn dan ook niet meeverhuisd. 
Wat wel hetzelfde zal blijven is het programma met live-muziek voor de zondagmiddagen.
Het zal weer een kroeg worden waar je gezellig een biertje kunt drinken onder het genot van
niet-top veertig muziek. Marcel is ongveer vier jaar lid van de SP. Op jongere leeftijd dacht hij
al na over politiek. Omdat Marcels vader voor de CDA in Limburg in de gemeenteraad heeft
gezeten, vroeg hij zich steeds weer af; "ben ik het nu met mijn vader eens of oneens". Ook
door het schoolvak staatsrecht is zijn interesse voor politiek toegenomen. In zijn studententijd
heeft hij een duidelijke voorkeur gekregen voor de linkse partijen. Hij heeft in deze periode
ook nog meegedaan aan acties voor de OV-jaarkaart en tegen Shell. Nu is hij inmiddels lid
van de SP. Marcel zou graag actief willen zijn op het gebied van cultuur, maar zijn late 
werktijden laten dat niet toe. Wel is er in het verleden, in Het Klapcot, een verkiezingsavond
gehouden over cultuur, als voorbereiding op de gemeenteraadverkiezingen. Het Klapcot was
ook altijd de kroeg waar SP-leden naar de verkiezingsavonden kwamen kijken. 
Verder heeft Marcel nog op de lijst van de SP gestaan als lijstduwer.

Judith Koelewijn

Met spoed gevraagd; leden die eens per maand
"De Tribune" rondbrengen. 
Je kunt je opgeven bij Arjan Schillemans, 

t e l e f o o n n u m m e r
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ACTIEVE ROOD JONGEREN SP BREDA
Op 15 Januari is er in De Boulevard de eerste bijeenkomst voor een mogelijke
Hoofdafdeling (Rood Breda. red.) voor Breda gehouden. 
Na deze bijeenkomst hadden twee mensen al direct besloten actief te worden. 
Deze twee mensen waren Matijs Kluit en Marieke Broertjes. Inmiddels zijn er al zes
mensen actief bezig voor ROOD waarvan er steeds meer bijkomen, ik val er zelf ook al
onder. 
Om iets te kunnen vertellen over deze nieuwe afdeling en de plannen die er gemaakt zijn
heb ik Matijs geïnterviewd. 
Matijs is in 2002, nog voor de verkiezingen, lid geworden van de SP. 
Hij zit ook al een half jaar bij het activiteiten team van ROOD, voor het organiseren van 
landelijke scholingen, festivals, excursies enz. Hij is nu dan ook heel blij dat er in Breda
een ROOD afdeling is begonnen. Verder zit Matijs op het Baroniecollege, unit gezond-
heidszorg. Momenteel loopt hij stage bij Stichting Amarant in Rijsbergen, hij wil later het
liefst in de gehandicaptenzorg gaan werken. 
De eerste actie die ROOD zal gaan houden is de woningnood actie: 
"ROOD TEGEN WONINGNOOD".  
Met deze actie wil ROOD de aandacht vestigen op de woningnood, die steeds erger
wordt en niet altijd terecht is, want er is ook leegstand�.. 
Op 13 februari houd ROOD van 21:00 tot 22:00 uur een bijeenkomst in Het Spoorhuis
aan de Academiesingel 10, als voorbereiding op de actie van 14 februari. De actie zal van
9:00 tot 17:00 uur plaats vinden op de Grote Markt. We gaan er een flat bouwen van
dozen, als 
alternatieve woningen, we gaan flyers uitdelen en we zullen er een aantal enquŒtes afne-
men. 
De volgende actie die ROOD zal gaan houden is een actie voor Stichting Thuiszorg.
Door de bezuinigingen zeggen steeds meer mensen hun thuiszorg op omdat het te duur
wordt. Omdat ROOD vindt dat het asociaal is dat de regering de sociale voorzieningen
systematisch afbreekt, vinden wij een actie tegen deze zoveelste bezuiniging, meer dan
terecht. De actie zal gehouden worden in een aantal wijken (dit hangt nog af van het aan-
tal actieve leden) en op het Baroniecollege. We zullen actie gaan voeren d.m.v. het vers-
turen van rode kaarten, die mensen zelf op de brievenbus kunnen doen en het versturen
van een beperkt aantal enquŒtes, die wij zelf weer bij de mensen op komen halen. Deze
actie willen we graag afsluiten met een politieke 
discussie met een aantal politici, op het Baroniecollege.
Als je dit leest en denkt, "ïk wil eigenlijk ook wel meedoen aan deze acties", dan ben je
als ROOD lid van harte welkom. Als je nog geen lid bent van ROOD dan kun je, als je
onder de 
28 jaar bent, bellen naar 010-2435557 of mailen naar rood@sp.nl om alsnog lid te wor-
den.

Judith Koelewijn
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Lopen voor het goede doel
http://home.planet.nl/~j.kwisthout/index.htm


