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Drie zetels, één minder dan in 2006. Gezien de landelijke peilingen niet onverwacht, maar
toch: verlies bij de verkiezingen na zes keer op rij winst doet pijn. We moeten
noodgedwongen een stapje terug doen...

.. om er straks weer twee vooruit te zetten. Zo
karakteriseert campagneleider Johan Kwisthout
het zetelverlies (van vier naar drie) in Breda.
"Succesvolle sporters kunnen slecht tegen hun
verlies, maar weten een verlies om te zetten in
hernieuwde motivatie om de volgende keer wél
te winnen. Ook wij trekken lering uit dit verlies.
We hebben ons in de afgelopen periode
onvoldoende weten te profileren, zowel binnen
als buiten de raad, en met onze vier zetels
onvoldoende gewicht in de schaal weten te
leggen. We gaan er voor zorgen dat over vier
jaar niemand om ons heen kan!"

Ook lijsttrekker Joyce van der Sanden
verschuilt zich niet achter de landelijke peilingen
die alsmaar slechter werden voor de partij:
"Natuurlijk laten veel kiezers zich in een grote
stad als Breda leiden door landelijke
overwegingen en werkt bijvoorbeeld de val van
het kabinet ook lokaal door. Maar we zijn er
lokaal niet in geslaagd om daar doorheen te
breken en dat moeten we alleen onszelf
verwijten". Aan de campagnespirit heeft het niet
gelegen. "Nee, we hebben een grote,
enthousiaste en saamhorige groep actieve
leden die er keihard aan getrokken heeft in de
campagne. De moraal was en blijft gewoon
goed. We blijven op straat aanwezig, we blijven
onverminderd doorgaan met het ondersteunen
van mensen in actie, met onze hulpdienst, met
onderzoek onder de mensen".

Inmiddels is de SP op gesprek geweest bij de
informateur voor de coalitiebesprekingen. Op
het moment van schrijven is nog niet bekend
welke partijen als eerste gaan onderhandelen
om een nieuw college samen te stellen. Van der
Sanden: "Een rechts college van VVD, CDA en
D66 is niets minder dan een sociale ramp voor
de stad. In een tijd waarin de gemeente
afstevent op grote tekorten is het zaak om de
rekening van de crisis te leggen bij de
veroorzakers, niet bij degenen die er part noch
deel aan hebben. Dat dreigt wel te gebeuren als
er een rechtse coalitie aan de macht komt in
Breda. Ik zie de bui al hangen: afbraak van het
armoedebeleid, meer marktwerking in de
thuiszorg, stopzetten van succesvolle sociaal-
maatschappelijke projecten, maar wél een

lastenverlaging voor degenen die het al goed
genoeg hebben. De SP zal zich met hand en
tand verzetten tegen een dergelijk beleid en een
leidende rol gaan spelen in de oppositie, binnen
en buiten de raad, mocht het zo ver komen!"

Maar zo ver is het gelukkig nog niet. Ook
andere colleges zijn mogelijk waarbij de SP een
rol kan spelen. De SP gaat haar
verantwoordelijkheid niet uit de weg. Breda zal
moeilijke keuzes moeten maken in de komende
tijd en de SP wil er zorg voor dragen dat het
sociaal beleid van Breda in stand blijft en dat er
voldoende woningen gebouwd worden.

Saillant detail aan de uitslag is, dat de
getalsmatige 'progressieve meerderheid' van
D66, PvdA, GroenLinks en SP van 20 van de 39
zetels in stand is gebleven. "Die partijen kunnen
ook samen een coalitie vormen en gaan voor
sociale oplossingen voor de problemen in de
stad. De SP is daar absoluut klaar voor en wil
graag haar verantwoordelijkheid nemen. Niet als
schaamlap om een rechts beleid met een links
sausje te verdoezelen, maar wél in een sociaal
college dat keuzes durft te maken. Veel zal
afhangen van winnaar D66: wil zij een
progressieve partij zijn - en regeren in een
progressieve meerderheid - of een
conservatieve partij die rechts aan een
meerderheid helpt?" De SP sluit echter ook
andere coalities niet uit en is bereid om
constructief mee te werken in een coalitie met
de drie winnaars van de verkiezingen VVD, D66
en GroenLinks. Daar zal uiteraard wel pittig over
onderhandeld moeten worden. U als lid heeft
uiteraard het laatste woord.



ONZE MENSEN IN DE RAAD

VERKIEZINGEN NIEUW BESTUUR
Op woensdag 7 april kiest de afdeling
een nieuw bestuur. Normaal treedt het
bestuur af per januari, maar vanwege
de verkiezingen heeft de
ledenvergadering besloten dat het
zittende bestuur nog een paar
maanden langer aanblijft en we pas
na de verkiezingen nieuwe bestuurs-
verkiezingen hebben. Ook wordt in
april het jaarverslag over 2009 en het
jaarplan over 2010 vastgesteld.

In het jaarverslag kijken we terug op
het afgelopen jaar. Wat ging er goed
en wat ging er fout? In het jaarplan
bepaalt de afdeling de prioriteiten voor
het komende (= lopende) jaar. Zonder
meer zal 2010 een belangrijk SP-jaar
zijn, met de verkiezingen voor de
nieuwe Tweede Kamer op 9 juni in het
vooruitzicht.

Van het zittende bestuur zijn Johan
Kwisthout (voorzitter), Michel
Spekkers (organisatiesecretaris),
Merian Marijnissen, Rinus Filius, en
Hans Creemers (bestuursleden)
herkiesbaar. Patrick van Lunteren
maakt als fractievoorzitter
automatisch deel uit van het bestuur.
Frank Vergroesen stelt zich niet
herkiesbaar. Het zittende bestuur
draagt Dirk Uyl voor als nieuw
bestuurslid. Dirk is onder andere
betrokken bij de organisatie van het

politiek café Karaktûr en is actief in
ROOD, jong in de SP.

Ook andere leden kunnen zich
verkiesbaar stellen als bestuurslid. De
ledenvergadering bepaalt het aantal
leden dat het bestuur telt en kiest uit
de aangemelde kandidaten. Alle
kandidaten, ook als er niet meer
kandidaten dan beschikbare plaatsen
zijn, moeten minimaal de helft van de
uitgebrachte stemmen halen.
Aanmelden als kandidaat kan als
voorzitter of organisatiesecretaris (die
worden in functie gekozen door de
leden) of als algemeen bestuurslid.
De SP verwacht van je dat je in ieder
geval de intentie hebt om twee jaar
actief te zijn als bestuurslid.

Iedere afdeling heeft ten minste vijf
bestuursleden (in Breda de laatste
jaren zeven). Het bestuur is collectief
verantwoordelijk voor het leiden van
de afdeling en legt verantwoording af
aan de ledenvergadering. Daarnaast
verdelen bestuursleden onderling een
aantal bestuurstaken: het
penningmeesterschap, de lokale
ledenadministratie, de website, acties,
scholing, De Tribuneverspreiding, de
redactie van Slagkracht 12, de
Hulpdienst, het secretariaat, de
‘buitengebieden’ Zundert en Alphen-
Chaam, vrijwilligerscoordinatie,
ROOD, enzovoorts. Aanmelden als
kandidaat kan uiterlijk op maandag 5

april via het afdelingsadres. Informatie
kun je krijgen bij de voorzitter:
johan@spbreda.nl of 06-51500498.

Een van de taken van het nieuwe
bestuur zal het ‘restylen’ van
Slagkracht 12 zijn. We gaan nu al
bijna vier jaar mee in deze opmaak en
het wordt dus tijd voor wat nieuws. SP
leden die interesse hebben om mee te
denken met een nieuwe layout, die de
opmaak van Slagkracht 12 op zich
willen nemen, die geinteresseerd zijn
om als redactielid stukjes te schrijven
of die anderszins mee willen werken
aan dit lokale inlegvel in de Tribune
(wat al sinds 1997 bestaat!) zijn van
harte welkom om zich aan te melden.
Meer informatie ook bij Johan (zie
boven).

We willen ook onze ROOD-groep
nieuw leven in gaan blazen. ROOD,
jong in de SP, is de ‘kweekvijver’ van
de partij. Een aantal actieve leden is
of is bijna 28 en zal daarom niet meer
actief zijn binnen ROOD. We zijn wel
druk bezig met een nieuwe lichting
jonge SP’ers die de kar gaan trekken
en de SP van de toekomst gaan
vormen. Vind je het leuk om met
leeftijdsgenoten (14-28) actief te zijn
in actieve SP-politiek (veel
actievoeren, veel op straat zijn, vaak
ludiek en met de nodige gezelligheid)
neem dan contact op met Michel
(michel@spbreda.nl of 06-34777337).



CAMERAGATE
Afgelopen 11 februari in de laatste raadsvergadering voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft de
Burgemeester extra bevoegdheden gekregen om camera’s in heel Breda te plaatsen.

Er lag een voorstel van de
rechtsbuiten van het CDA, Erkal
Ucerler, die de bevoegdheid om
camera’s op te hangen wilde
overdragen van de Gemeenteraad
naar de Burgemeester. Tevens
wilde het CDA dat de camera’s in
heel de stad mogen worden
opgehangen behalve in gebieden
die alleen zijn om te wonen. Nu
hangen er alleen camera’s in het
uitgaansgebied en bij
bedrijventerreinen. Dit laatste
tegen inbraak, daar was de SP ook
voor, en in het uitgaansgebied
zorgen ze ervoor dat de politie
ruzies in de kiem kan smoren en
dergelijke. De kritiek van GL en de
SP was dat dat in de praktijk dus
betekent dat er bijna overal in de
stad camera’s kunnen komen
hangen want er is bijna geen enkel
gebied dat alleen voor wonen is.

D66 was het met de SP en GL
eens. De PvdA verliet de
progressieve meerderheid die er
was van 20 van de 39 raadszetels
en voegde zich in het rechtse
kamp. Boy Boer van Leefbaar
Breda complimenteerde ze daar
voor. Haarhuis (PvdA) zei dat de
veiligheid van de burgers ze
noopte om deze beslissing te
nemen. Maar dat kon al! Alleen
moest de Raad dan toestemming
geven en dat kan nu pas achteraf.
Selcuk Akinci van GroenLinks
verwoordde het dan ook goed dat
we in Nederland een Trias Politica
( Montesquieu ) hebben, namelijk
een wetgevende macht
(gemeenteraad), een uitvoerende
macht (B&W) en een rechterlijke
macht. De taak van de wetgevende
macht is het controleren van de
uitvoerende macht en hen
mandaten te geven. De raad is
echter het hoogste orgaan en geeft
nu macht uit handen aan de
Burgemeester.

Tevens werd er door GL en de SP
gewezen op onderzoeken verricht
in Engeland, die erop wezen dat
enkel camera’s de criminaliteit niet
terugbrengen. In Londen
bijvoorbeeld hangen er overal
camera’s. Je hebt dan ook politie
op de grond nodig die gelijk kan
ingrijpen zoals in de binnenstad
van Breda gebeurt op donderdag-,
vrijdag- en zaterdagnacht. Dan
werkt het. Tevens kun je denken
aan meer verlichting en
bloembakken. GL en SP pleitten er
dan ook voor om geen kostbare
politie-uren te verspillen aan het
achter een scherm zitten maar
meer blauw op straat. Dus de
bezuinigingen van de vorige PvdA-
minister Ter Horst van 190 miljoen
op de politie terug te draaien. De
PvdA-burgemeester Ter Velden zou
daarover eens een brief met het
nieuwe College naar Den Haag
kunnen sturen.

PvdA’ers Szablewski en Van Agt
probeerden met drogredenen hun
gedraai goed te praten. Ze zeiden
dat de camera’s in de bussen om
de chauffeur te beschermen en die
in de Hoge Vught bij het buurthuis
toch ook goed waren of vond de SP
dan van niet. Die camera’s hangen
op privéterrein. Daar gaat de Raad
niet over. Natuurlijk vindt de SP dat
prima.

Tevens is het wel grappig om te
zien dat rechtse partijen in
Nederland altijd lopen te
schreeuwen dat we geen DDR
willen en geen Stasi die alles in de
gaten houdt, maar het zijn dus
duidelijk CDA-farizeeërs,
hypocrieten, want ze willen behalve
camera’s ook een vingerafdruk in
het paspoort, inzage in je medisch
dossier,  een kastje in je auto, etc.,
etc. HANS CREEMERS

Redactie Slagkracht 12

Dat zou de natte droom zijn van
de Stasi!
Tevens worden er nergens ter
wereld zoveel telefoons getapt als
in Nederland en is de
identificatieplicht weer ingevoerd.
In de oorlog was het ‘Ausweis
Bitte’, nu krijg je 50 euro boete en
wordt je opgesloten in de cel als
een crimineel als je geen ID bij je
hebt.

Van tevoren werd er bezworen dat
je niet zonder reden staande zou
worden gehouden en om je ID
gevraagd maar enkel als je een
overtreding beging. Daar heeft de
Hermandad zich niet aan
gehouden. Meer dan 40.000
mensen kregen zomaar een boete
zonder dat ze een overtreding
begingen. Zie voor het onderzoek
hiernaar de site hieronder.

Het begint in Nederland behoorlijk
op de Kafkaiaanse horrorstaat van
George Orwells 1984 te lijken.

Aan de verongelijkte burger die
zegt dat hij niets te verbergen
heeft en dat het allemaal wel mag
zie je echter tevens dat hij bedoelt
dat de ander gecontroleerd mag
worden. Want zo gauw het
hemzelf overkomt heeft hij een
grote mond tegen de conducteur
en de agent. En is verongelijkt
tegen ‘Den Haag’ en stemt dan
PVV.

‘Nineteen eighty-four’, George
Orwell, 1949.

http://www.burojansen.nl/



PATRICK VAN LUNTEREN
Patrick van Lunteren (39, medewerker Tweede
Kamerfractie, Ginneken) is gekozen als de nieuwe
fractievoorzitter van de SP in Breda. Hij gaat de
fractie in de komende vier jaar leiden. Hieronder
stellen we Patrick even aan u voor.

Boek
Ik lees graag boeken waarin historische feiten en fictie
door elkaar heen lopen. Umberto Eco bijvoorbeeld met
de Slinger van Foucault en in de naam van de Roos.

Film
De verfilming van in de ban van de Ring is meesterlijk
gelukt. Elk jaar in december moet ik alle drie de delen
(liefst de uitgebreide versie) zien. En dan pakt het me
elke keer direct weer.

TV programma
TV is noodzakelijk kwaad. Ik kijk dagelijks de
actualiteitenprogramma’s. Verder blijf ik nergens voor
thuis. Wel meestal met het bord op schoot voor het
voetbal op zondagavond.

Muziek
Ik luister naar alles maar het vrolijkst wordt ik van reggae
en van de cross over muziek van michael franti.

Sport
Voetbal. Totdat de achillespezen het begaven. Nu loop ik
vooral hard. 2009 liep ik in Rotterdam mijn eerste
marathon. Het idee is dat ik er vanaf nu elk jaar eentje
loop. Als het in de agenda past probeer ik elke week een
keer in de sportschool van Sport Assistance wat aan
kracht en conditie te doen.

Gerecht
Ik eet alles, behalve gerechten waar kaas de smaak
bepaalt.

Vakantiebestemming
De hele wereld. Het liefst met een rugzak op en
wandelschoenen aan.

Kunst
Ik heb bewondering voor mensen die iets speciaals
kunnen. Het maakt niet uit op welk vlak.

Wat vindt je thuisfront van je raadslidmaatschap?
Prima, als er maar genoeg tijd over blijft voor het sociale
leven met familie, vrienden en kennissen.

Wat zou je grote succes in het raadswerk zijn de
komende periode?
Dat de gemeente zich wat meer richt op de processen
binnen de stad, op de belangen van de inwoners en
kleine ondernemers in Breda. In plaats van het najagen
van al die neoliberale ambitie om de economische poort
naar Europa en de wereld te willen zijn.

wo 31-03 Gereserveerd voor een mogelijke
ledenvergadering over eventuele
collegedeelname, De Wegwijzer,
Steendorpstraat 2, 20.00

vr 02-04 Deadline Slagkracht 12 april

ma 07-04 Ledenvergadering, De Wegwijzer
Steendorpstraat 2, 20.00

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,
Michel Spekkers, Ben van den Bosch, Bas Maes,
en Jac Troost.
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