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WIETTELERS
26 maart heeft BN/De Stem een artikel geplubliceerd over de vragen die de
SP heeft gesteld met betrekking tot de huisuitzetting van de gezinnen van
wiettelers. Dit artikel kan verkeerd opgevat worden. Er werd gesteld dat de
SP zich slechts keerde tegen de huisuitzetting, en niets zag in de verwijdering
van wietplantages. De SP heeft BN/De Stem gevraagd om rectificatie, maar zij
zagen daar geen gegronde reden voor. In deze editie van de Slagkracht12
willen we duidelijk maken wat het standpunt is in deze zaak. 

De SP is van mening dat de kinderen van de gezinnen die uit hun huis gezet
worden, de dupe worden van de fouten van hun ouders. De onveilige situatie
die ontstaan was door de wietplantages in de woningen is opgeheven met het
ruimen van deze woningen. Periodieke controle door middel van infrarood
detectie zou volgens de SP veel effectiever zijn in het opruimen van deze 
plantages. Met de huidige gang van zaken worden er elders weer snel plan-
tages opgebouwd door de mensen die de touwtjes in handen blijven. Door de
acties van huisuitzetting blijven zij buiten schot, waardoor het probleem niet
structureel opgelost wordt. 

Daarnaast ontstaat er nu een ander sociaal probleem. Deze gezinnen komen
op straat te staan, waardoor er extra druk komt op de daklozenopvang als
deze mensen niet direct herhuisvest worden. Ook is het mogelijk dat de
kinderen blijvend beschadigd worden door deze situatie waarbij zij op straat
zouden moeten leven. 

De vraag is hoe de gemeente Breda actie onderneemt om deze situatie tot een
oplossing te brengen.
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JOOST MAG HET WETEN

Ik ben het zat dat voor het zoveelste jaar de gemeente Breda
weer te weinig sociale woningbouw heeft gerealiseerd. Nu
wil de gemeente tientallen goedkope woningen slopen in het
Liniekwartier en Doornbos. Dat is allemaal leuk en aardig,
maar worden daar even zoveel en liefst nog meer goedkope
woningen elders voor neergezet? Nee dus en dat maakt mij
nu zo kwaad.

De SP is al jaren voorstander van gemŒleerd bouwen, dat
wil zeggen hoogbouw en laagbouw en goedkope huur-
woningen en dure koopwoningen door elkaar heen. Dit is
een middel om gettovorming en witte en zwarte wijken en
scholen tegen te gaan. Wat de gemeente Breda doet is alleen
de middel- en hogere inkomens bedienen en de minima
moeten blijkbaar maar uitwijken naar andere steden.  Ik
vraag u, waar blijft het met de solidariteit met de meest
kwetsbare burgers van Breda en hun woonwensen? Het is
dus prima dat slopen, maar als je 100 woningen sloopt zul je
er elders ook 100 moeten weer bouwen en het liefst nog
meer. Dit om het tekort in te lopen.

Joost Hooghuis
voorzitter SP Breda

REIZEN MET HANDICAP.

Op 1 april jongstleden is Traxx overgenomen door Valys,
een onderneming van NS. Traxx is een vervoerssysteem
waar mensen met een handicap mee buiten de regio kunnen
reizen, dit tegen de openbare tarieven die iedereen betaalt
voor het openbaar vervoer. Dit is op zich een mooi systeem
een dagje op pad te gaan buiten de provincie, of om naar
school of je werk te gaan of naar gebieden waar je met de
Deeltaxi niet kan komen .Voor 1 april 2004 kon men hier
onbeperkt gebruik van maken. Door de nieuwe regeling die
door Valys wordt opgelegd, kan men slechts beperkt gebruik
maken van het goedkope kilometer tarief van  0,16. Als
men het kilometer budget verbruikt heeft, kost iedere vol-
gende kilometer  1,25. Standaard geldt het lage tarief voor
350 kilometer per jaar. Op indicatie kan deze afstand ver-
lengd worden, maar ook hier zijn kosten aan verbonden

Dit zijn zware maatregelen voor mensen met een smalle
beurs die toch al niet mee kunnen draaien in onze
maatschappij. Voor mensen waarvoor geen betaalde baan is
weggelegd, of het vinden van een partner. Deze mensen ken-
nen al genoeg obstakels in het leven. Nu wordt daar in Den
Haag ook nog eens beknibbeld op het vervoer van mensen
met handicap...

Arne Goudriaan
Voor meer informatie over Valys kunt u kijken op de website
van het ministerie van VWS
http://www.minvws.nl/zoeken/vragen/valys/ 
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I N F O R M A T I E B U L L E T I N

RESULTATEN ENQUETE OVER ESSENT

Beste mensen,

Een paar weken geleden hebben wij een enquŒte in uw buurt verspreid over de hoge naheffingen van
Essent. Inmiddels hebben we de resultaten verwerkt en willen we u hier van op de hoogte stellen.

Totaal zijn er 170 enquŒtes binnengekomen, dit is een respons van bijna 60 procent. Dit waren voor
driekwart koopwoningen en 20 procent huurders bij Wonen Breburg. Van de reageerders had 95 
procent een opvallend hogere rekening van Essent ontvangen, en moest gemiddeld 400 euro bijbetalen
(met uitschieters boven de 1000 euro). Enkelen wezen ons erop, dat in de enquŒte niet geheel duidelijk
was of het eerste nieuwe voorschot hierbij gerekend moest worden; sommigen zullen daarom het
bedrag met, anderen zonder voorschot ingevuld hebben.

De meeste mensen vonden, dat zowel de elektriciteit - als de stadsverwarmings-rekening tegenviel.
Opmerkelijke bijzonderheden die mensen onder andere noteerden, waren:

- De eenheidsprijs voor stadsverwarming is gestegen van 10,76 naar 17,36 euro, hiervan heeft
Essent niemand in kennis gesteld, maar ze stellen dat dit te maken heeft met een aflopende korting op
het standaard-tarief.
- Veel mensen hebben op onverklaarbare wijze meer verbruikt, tot soms wel meer dan het
dubbele. Vaak had men meer verbruik, ondanks dat er een nieuwe (energiezuinige) wasmachine of
koelkast was geplaatst, men fulltime was gaan werken of de kinderen in het afgelopen jaar het huis uit
zijn gegaan. Bij veel mensen waren nieuwe meters geplaatst, waarna het verbruik explosief steeg.
Essent claimt, dat de oude meters niet correct functioneren, maar nu wel!
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WET WERK EN BIJSTAND (2)

De gemeenten worden verantwoordelijk gesteld voor de uitvering van deze wet. Dat
betekent ook dat het geld, beschikbaar voor deze wet, van het rijk naar de gemeenten gaat.
En daar beginnen al ons eerste bezwaren. Het rijk kort eerst op de bedragen en geeft 
daarna het restant geld aan de gemeenten. Bovendien wordt dat geld nog gesplitst in een
uitkeringsdeel en reïntegratiedeel. En uit die potjes mag NIET overgeheveld worden.

Maar de gemeenten kunnen ook zelf een stuk beleid gaan voeren. Met het overhevelen van
de wet kan de gemeente, binnen de kaders van de wet, eigen invulling geven aan bepaalde
zaken. Dat geeft de mogelijk voor de gemeenteraad (en de commissie SAW) om kaders te
scheppen. Het is niet de bedoeling dat zij zich bemoeien met de punten en de komma’s.
Uiteindelijk wordt de gedetailleerde uitwerking van de regelingen door ambtenaren
geschreven. 

Deze uitwerking wordt weer door de commissie SAW en later in de gemeenteraad 
besproken. Ook kunnen maatschappelijke organisaties hun op- en aanmerkingen bij de
commissie kwijt. In dit stadium  kunnen, lokale, politieke partijen hun mening geven en
suggesties / voorstellen doen voor de uitvoering van de regelingen van de wet.

Wat wil de Socialistische Partij ? Wij staan voor Solidariteit, Sociaal Beleid en
Menselijkheid. Fraaie woorden maar wat houden ze in :
- Mededogen met de pech hebbers in deze maatschappij. Het standpunt eigen schuld, 

dikke bult wordt niet door ons op voorhand gezegd.
- Zorg voor de minder bedeelden. Ook zij hebben recht op een dak boven hun hoofd en
brood op de plank.
- Mensen in hun waarde laten. Vrijwilligerswerk en mantelzorg is ook werk. 

Het is een stuk cement van de samenleving en geeft velen voldoening.
- Alles is niet in geld te vertalen. Natuurlijk is loon of salaris belangrijk. Maar wij 

zitten niet te wachten op een " kille samenleving" waarbij alleen de grootte van de 
bank- of girorekening belangrijk is.

Hoe moeten de regelingen van de wet, naar onze mening , dus uitgevoerd worden. De
oplossingen zullen gezocht moeten worden in Maatwerk. Ieder mens is uniek. Per persoon
moet er dus gekeken worden naar een goede en menselijke oplossing. We onderschrijven
dat wie kan werken ook moet werken om een bijdrage aan onze samenleving te leveren. Dit
mag er echter niet toe leiden dat de gemeente qua reïntegratie, inzet op kansrijke uitkering-
gerechtigden ten koste van kansarme. Voor hen moet ook een oplossing komen. 

Waar gesubsidieerde arbeid leidt tot een volwaardige plaats op de arbeidsmarkt mag ook
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van de werkgever een bijdrage gevraagd worden in de reïntegratiekosten. Waar mensen al
aan hun plafond (van kennis en kunde) zitten zal er zeer zorgvuldig mee omgesprongen
moeten worden. Terugvallen op de bijstand heeft voor hen niet alleen financiºle gevolgen. De
sociale zijn minstens even erg. 

Mensen die, met behoud van uitkering, zorgtaken verrichten dient men ook te ontzien. En
dan praat ik niet alleen over alleenstaande moeders met kleine kinderen. Zorg voor ouderen,
partners, buren enz vallen daar ook onder. Door deze mensen de arbeidsmarkt op te jagen
verschuift men het probleem van werk zoeken naar zorg zoeken. 

De sociale instanties CWI - UWV - sociale dienst enz. zijn nog steeds niet goed op elkaar
afgestemd. Dit leidt tot wachttijden, vertragingen en dubbel werk. Uitkeringsgerechtigden
moeten nog steeds lang op hun uitkering wachten. Kleine bijbaantjes verzandden in de
papieren stroom. 

Alle werk is voortaan passend volgens de nieuwe regels. Dat is stemmingmakerij.
Gesuggereerd wordt dat uitkeringsgerechtigden te kieskeurig zijn. Het oude begrip
(passende arbeid) was al erg genoeg. We kennen allemaal de functies loempiavellenvouwer
en bonsaiboomkweker. Werk, wat mensen gaan doen, moet ook als zinvol worden ervaren.

Boetes en verlaging van uitkeringen. In elke mand zitten wel een paar rotte appels. Dat zijn
uitkeringsgerechtigden die systematisch de uitvoering van de wet frustreren, en hun uiterste
best doen om te verhinderen dat zij voor een baan of reïntegratietraject in aanmerking
komen. Dat die aangepakt worden is een goede zaak. Maar het gaat ons veel te ver om bij
het minste of geringste een boete op te leggen. Bovendien moet men bekijken of de boete niet
averechts werkt. Als ouders kinderen hebben zullen die in eerste instantie het slachtoffer
worden. Wij willen weten hoe de gemeente met boetes en bijbehorende effecten denkt om te
gaan.  

Nieuw in de wet is de mogelijkheid om geen geld maar goederen (kleding, voedsel enz) te
geven. Wij pleiten ervoor om hier zeer spaarzaam (bv alcohol- of drugsverslaafden) mee om
te gaan.

Ook is het mogelijk om positief gedrag, gericht op uitstroom naar betaald werk, te belonen.
(maximaal  1944) Wij denken dat dit meer helpt dan dreigen en straffen. 
De gemeente zou hier ruimhartig mee om moeten gaan.

Tenslotte : De wet werk en bijstand gaat over mensen. Die komen en zitten niet voor hun
plezier in de bijstand. Vaak hebben ze al een weg vol ellende achter zich. Zorgvuldigheid
met deze mensen is in onze ogen een eerste vereiste.

Frank Vergroesen

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



H i e r
h a d
e e n
s t u k
v a n
u w
h a n d
k u n n e n
s t a a n .
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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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PROVINCIALE ACTIE TEGEN ESSENT

De Statenfractie van de SP in Noord-Brabant is, van harte gesteund door de
afdeling, een actie begonnen tegen de wantoestanden bij Essent. De afdeling
verspreidt onder andere 32.000 protestkaarten en organiseert klachten-
spreekuren in de Haagse Beemden, waar veel problemen zijn met de
stadsverwarming.

De enquete die de SP onlangs hield, bracht aan het licht dat vele bewoners
honderden euro’s bij moeten betalen en dat er van alles mis is met de service
en dienstverlening van Essent. Zo heeft Essent zonder bericht de 
eenheidsprijs van stadsverwarming met 70% verhoogd, en heeft veel nieuwe
meters geplaatst waarna het verbruik ineens gigantisch steeg. Essent deed dit
af met ’de oude meters klopten niet...’.

Wilt u meehelpen met deze actie, neem dan contact op met de afdeling!

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

0 7 6 - 5 8 1 1 2 8 3



EN ZO GAAN DE JONGEREN VAN ROOD BREDA VERDER.......

De kaarten voor de actie tegen de bezuinigingen op thuiszorg rollen vers van de pers. We
kunnen dus binnenkort onze tweede actie gaan voeren. Over hoe we het precies aan gaan
pakken moeten we nog een keer rond de tafel gaan zitten. Er moeten in ieder geval 7500
kaarten binnen Breda verspreid worden, en dat willen we zo goed verdeeld mogelijk doen.
De resultaten van deze actie zullen niet een reºel beeld geven als we bijvoorbeeld alleen
maar kaarten zouden verspreiden in vergrijsde wijken en verzorgingsflats. We willen ook
kijken of mensen die geen gebruik maken van thuiszorg reageren en de kaart opsturen. We
waren in eerste instantie ook van plan deze kaarten te gaan flyeren in de stad. Daar zien we
nu van af omdat er dan kans is dat er veel van op straat belanden, ze moeten dus huis aan
huis verspreid worden. Op deze manier worden ze door de meeste mensen gelezen. Het
aantal enquŒtes dat we willen verspreiden hangt nog af van het aantal folderaars. Als je mee
wilt helpen moet je er wel rekening mee houden dat deze ingevulde enquŒtes ook weer
opgehaald moeten worden, waarschijnlijk in dezelfde week. Het zullen er ongeveer 50 per
persoon zijn, dus dat valt wel mee. We zullen het heel fijn vinden als je meedoet, hoe meer
we verspreiden, hoe beter het resultaat. Je kunt je opgeven op onderstaand e-mail adres of
bellen naar SP-Breda. 
. . . . . . .
Tijdens onze laatste vergadering zijn we aan het brainstormen geweest over acties die onze
leden in de toekomst willen gaan houden. Zo kwam er bijvoorbeeld het idee op tafel om
een spelletjesdag te organiseren op de Grote Markt. Op deze manier komen we vanzelf in
contact met jongeren en kunnen we ze informeren over ROOD. Een ander plan is een actie,
of liever nog een demonstratie, tegen de plannen voor de Haven. De gemeente van deze
"Stad met karakter"?! wil de Haven opnieuw openen en dat kost minimaal 30 miljoen euro,
die ROOD en de SP wel beter weten te besteden. Aan het verbeteren van sociale
voorzieningen bijvoorbeeld. Met de ruimte die de Haven in zal nemen zou de gemeente
ook andere dingen kunnen doen, denk bijvoorbeeld aan een mooi plein, ateliers voor kun-
stenaars of natuurlijk betaalbare woningen. Als jongeren van ROOD zijn we ook van plan
ons te laten zien op Breda Barst. We krijgen daar een stand en zullen daar mensen gaan
informeren, flyeren en stickers uitdelen. Dit zijn zo’n beetje onze plannen voor de
toekomst. Als je zelf nog ideeºn hebt voor mogelijke acties, deel ze dan met ons. Je kunt
ons altijd bellen, mailen of natuurlijk een ledenvergadering bijwonen. 

E-mail ROOD Breda: roodbreda_matijs@hotmail.com
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