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Het collegeakkoord tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks is inmiddels bekend geworden. Bij
deze een eerste reactie van de SP-fractie op dit akkoord wat de rekening vooral legt bij de
minstbedeelde Bredanaar. Te verwachten natuurlijk met het meest rechtse college sinds
mensenheugenis in Breda, waar GroenLinks als schaamlap aan deel mag nemen, maar alle
reden voor de SP om volle bak de strijd aan te binden met deze plannen.

Het coalitie-akkoord ‘@Breda’ scoort hoog op
de ladder van inhoudsloze glossy’s, waar de
'trendy' naam goed bij past. Het is een akkoord
waar niet de beloofde harde keuzes zijn terug te
vinden. Kerntakendiscussie, bedrijfsvoering,
versobering maatschappelijke ontwikkeling,
meer arbeidsparticipatie, dat zijn de lege frasen
die onder het kopje bezuinigen staat. Daar kan
de coalitie dus alle kanten mee op. Waar
iedereen natuurlijk op zit te wachten is
duidelijkheid. Waar gaan de klappen vallen?
Waar snijdt het mes van de 28 miljoen
bezuinigingen? Er moet nog 10 miljoen ingevuld
worden aan bezuinigingen in een zogenaamde
"kerntakendiscussie".

De SP vindt het jammer dat er wel populistische
kreten worden geslaakt als "mensen in de
bijstand moeten werken voor hun uitkering"
maar er niet duidelijk wordt gemaakt waar die
banen dan wel vandaan moeten komen. Veel
mensen kwamen juist in de bijstand omdat ze
ontslagen zijn, zich nu het schompes
solliciteren, maar inmiddels te oud bevonden
worden om ooit nog aan de bak te kunnen
komen. Die blijven tot hun 65e - en als het aan
de Haagse collega's van de collegepartijen ligt
tot hun 67e - in de bijstand steken, zonder
perspectief. Daartegenover plaatst de SP het
voorstel van een gemeentelijke
werkmaatschappij, waar werk gedaan wordt wat
nu blijft liggen en waar mensen die nu aan de
kant staan aan de slag kunnen tegen in ieder
geval het minimumloon. Verder betreurt de SP
het dat enerzijds bezuinigd moet worden op
maatschappelijke ontwikkelingen, terwijl er wél
geld wordt gereserveerd om symbool-politiek te
voeren: parkeren op het Chasséveld wordt 's
avonds gratis. "Leuk voor bezoekers van het
Casino en het Chassétheater dat ze die paar
euro besparen, maar is dit nu waar de
gemeente prioriteit aan moet geven? En de
VVD maar roepen dat de linkse partijen voor
Sinterklaas spelen!"

De SP is ook niet gelukkig met het voorstel om
van iedere zondag een koopzondag te maken.
Dat is volgens de SP funest voor de kleine

ondernemer die of
omzet verliest, of zijn
gezinsleven naar de
knoppen ziet gaan.
Het levert economisch

nauwelijks iets op - een euro kan maar een keer
worden uitgegeven - en de maatschappelijke
prijs is te hoog. Er worden geen harde
afspraken gemaakt om extra goedkope
woningen te bouwen, maar er wordt wel prioriteit
gegeven aan het aantrekken van
middeninkomens. Er wordt bezuinigd op de
Bredapas, maar andere de andere kant staat er
keihard op papier dat er geen eerlijker
lastenverdeling van de afvalstoffenheffing en
rioolrecht mag komen: een miljonair moet
hetzelfde blijven betalen als iemand met een
minimuminkomen. Er wordt wel bezuinigd op de
langdurigheidstoeslag voor mensen die
langdurig in de bijstand zitten, maar de
gemeenteraad en de wethouders zelf blijven
voorlopig buiten schot.

Gematigd positief is de SP over het voorlopig
aanhouden van sloopplannen van sociale
woningbouw, het niet meer bouwen in het
Markdal en Mastbos, en het realiseren van een
sociaal pension. Maar alles bij elkaar is dit een
zware klap voor de onderkant in Breda die nog
veel harder uit kan pakken als de tien miljoen
aan bezuinigingen bekend gaat worden. Over
zorg staat bijvoorbeeld helemaal niets in het
programma. Hoe zit het met
gehandicaptenvoorzieningen, met de thuiszorg,
met de WMO? Gaan daar de klappen vallen die
de coalitiepartners nu nog niet op papier durven
zetten? Hoe dan ook staat de SP in de
startblokken om onze voorzieningen in stand te
houden en de rekening van de crisis daar te
leggen waar deze thuis hoort.



NIEUWS
SP stort achtduizend euro terug in
gemeentekas
Hoewel het nieuwe college bekend
heeft gemaakt 28 miljoen te willen
bezuinigen, kan de eerste meevaller
ook in de boeken worden
bijgeschreven. De SP-fractie stort
achtduizend euro aan niet-bestede
fractiemiddelen terug in de
gemeentekas. Volgens Frank
Vergroesen, fractievoorzitter van de
SP van 2006-2010, heeft de SP zuinig
aangedaan. "Het is immers
gemeenschapsgeld en dat moet je
niet over de balk gooien. We hebben
niet meer geld uitgegeven dan
noodzakelijk was om te functioneren
als fractie. Van het ons toebedeelde
fractiebudget in deze periode houden
we daarom flink wat over. Een fors
deel daarvan storten we, zoals
afgesproken is, terug in de
gemeentekas." Voor de SP aanleiding
om te pleiten voor een korting op de
fractievergoedingen. Als je je
geloofwaardig wilt maken naar de
burger toe moet je immers zelf het
goede voorbeeld geven.
Huidig fractievoorzitter Patrick van
Lunteren: "Fracties moeten hun werk
kunnen doen en goed ondersteund
worden. Deels is hiervoor de griffie
beschikbaar, deels heeft iedere fractie
- naar rato van grootte - een bepaald
budget voor ondersteuning,
bijvoorbeeld om een
fractiemedewerker aan te stellen. We
hebben de indruk dat dit budget veel
te ruim is. Wij zijn als SP natuurlijk
een hele actieve partij die veel onder
de mensen is en groeperingen of
mensen met raad en daad bij staat.
Als zelfs wij al zoveel geld over
houden dan moeten de andere
partijen helemaal riant in de slappe
was zitten. Daar mag of sterker: moet
wat aan gedaan worden in deze tijden
van crisis. Het nieuwe college roept
steeds dat de bezuinigingen bij
iedereen pijn gaan doen, laten we dan
ook vooral onszelf niet ontzien en ook
bezuinigen op fractie-, raads- en
commissievergoedingen. Als er 28
miljoen bezuinigd moet worden
moeten de politieke partijen natuurlijk
óók naar zichzelf kijken!"

Boompje planten op 24 maart
Daar stond ik dan met gemengde
gevoelens. Haal je in debat in ieder
geval veel sociaal bouwen binnen,
gaat wel over de Klokkenberg. Knus
om samen met Sietske Schokker zij
aan zij een boom te planten met
dezelfde gevoelens. Afgelopen 4 jaar
als ik mij opwond over een geknakte
boom of het plan om er meerdere om
te hakken, vond ik immer Sietske aan
mijn zijde. Ik heb haar de Geuzentitel
Bomenmeisje van Breda gegeven. Ja,
het kan echt wel, Groen Links en SP
samen, hangt maar net af van welk
niveau je het bekijkt. De Directeur van
Vitalis was erg dankbaar dat de
politieke partijen er waren en dankte
de SP via mij voor hun aanwezigheid
en strijd om behoud van het groen
daar. Ik heb hem er op geattendeerd
dat wij zeer kritisch zijn geweest op
het dossier en dat zullen blijven.
Waarvoor hij wederom dank zei. Het
is in ieder geval in het laantje van
Oomen, waar de politieke partijen van
Breda op TON na, gemeenschappelijk
naar de hemel groeien.
Maurice Spapens, raadslid SP Breda.

Uit het Jaarplan 2010
Ieder jaar stelt iedere afdeling van de
SP een jaarplan op met de plannen en
initiatieven voor het komende jaar. Het
heeft even op zich laten wachten in
verband met de verkiezingen, maar
de ledenvergadering stelde dan toch
op 7 april het jaarplan vast.

De strekking van het jaarplan is in één
zin samen te vatten als naar de
mensen toe. Daar ligt onze
meerwaarde als SP, daar liggen onze
kansen en sterke punten. De
informatie die we tijdens het buurten
in de buurt opdoen is uiterst nuttig in
het debat in de gemeenteraad en
geeft ons een grote voorsprong op de
andere partijen: wij weten immers wat
er écht speelt in de buurt. Daarom
gaan we iedere maandag dat de
fractie niet vergadert, zo’n 15 a 20
maandagen dus in 2010, met de
afdeling een buurt in om met de
mensen te praten over iets wat
actueel is in hun omgeving of hoe zij
het wonen in hun buurt ervaren.

Ook via onze Hulpdienst krijgen we tal

van signalen binnen die we kunnen
vertalen naar actie in de raad of op
straat; dat moet nog meer dan nu
gebeuren. We hebben ook
geconstateerd dat een aantal
organisatorische zaken binnen de
afdeling aan verbetering toe is, zoals
de logistiek van de folderverspreiding.

ROOD, jong in de SP, is een prima
kweekvijver voor jonge talenten
binnen de SP. Die kweekvijver heeft
zijn succes gehad - met twee jonge
SP’ers in de fractie - maar de “oude”
groep is ROOD inmiddels ontgroeid
en er moet weer energie gestoken
worden in een nieuwe groep actieve
jongeren.
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OPEN BRIEF AAN GROEN LINKS BREDA
Onderstaande open brief deelde de SP uit aan de leden van GroenLinks toen zij over het
collegeakkoord en de deelname van GroenLinks aan deze coalitie vergaderde.

Breda, 6 april

Beste linkse strijdmakkers,

Jullie vergaderen vandaag over
het coalitieakkoord van het
nieuwe college in Breda, en in het
bijzonder besluiten jullie over de
deelname van GroenLinks in dit
college. Dat is een belangrijke en
historische beslissing: Breda
staat voor een grote
bezuinigingsoperatie en we staan
voor een tweesprong. Wordt de
rekening gelegd bij degenen die
het al moeilijk hebben, of vragen
we de sterkste schouders om
solidariteit te tonen?

De SP heeft zich hard gemaakt
voor het laatste. Weliswaar zijn er
flink wat verschuivingen geweest
bij de verkiezingen; de
gemeenteraad kent nog steeds
een progressieve meerderheid en
een college ‘over links’, wat de
bezuinigingspijn zo eerlijk
mogelijk verdeelt, is mogelijk in
Breda. Wat er nu aan jullie wordt
voorgelegd is echter een college
‘over rechts’ waar GroenLinks als

doekje voor het bloeden aan mag
schuiven maar waarbij PvdA en
SP aan de kant staan.

In het collegeakkoord wat jullie
wordt voorgelegd staan flink wat
rechtse hobbies – zoals ’s avonds
gratis parkeren op het Chasséveld
– maar wordt er bezuinigd op
maatschappelijke ontwikkelingen,
op de Bredapas, op de
langdurigheidstoeslag in de
bijstand, enzovoorts. Tien miljoen
aan bezuinigingen moet nog
ingeboekt. Over zorg, zoals
WMO, thuiszorg, en dergelijke
staat geen woord in het
programma. Vallen daar de
zwaarste klappen?

Jullie hebben vanavond de sleutel
in handen: óf je bent met handen
en voeten gebonden aan het
meest rechtse college sinds
mensenheugenis in Breda, óf je
kiest er voor om als bondgenoot
van de gewone Bredanaar te
strijden voor een alternatief.
GroenLinks en haar voorgangers
in Breda staan in een strijdbare
traditie, met illustere namen als

Nico Garritsen, Luce Paulussen,
Christ Crul, en anderen. Ook in
een recent verleden stond
GroenLinks vaak zij aan zij met de
SP als het gaat om de belangen
van hen die het minste bezitten.
Aan jullie is vanavond de keuze
om aan de juiste kant te blijven
staan. Je hart zit immers links!

Met strijdbare groet,

Fractie en bestuur SP Breda

SLAGKRACHT IN EEN NIEUW JASJE
Slagkracht 12, het plaatselijk
inlegvel in de Tribune, bestaat
inmiddels al dertien jaar. We zijn
inmiddels aan een nieuw jasje toe
en zoeken leden die ons mee
willen helpen met de redactie en
de opmaak van het maandelijkse
nieuwsblad van de Bredase SP.
Vind jij het leuk om regelmatig
verslag te doen van activiteiten,
interviews te houden, stukjes te
schrijven, foto’s te maken? En/of
om je uit te leven in een nieuwe
opmaak voor Slagkracht 12 en er

voor te zorgen dat de drukker
maandelijks keurig voor de
deadline het materiaal krijgt
aangeleverd? Slagkracht wordt
gedrukt in een oplage van 600
stuks en verspreid onder de
Bredase leden en daarnaast vele
tientallen instellingen. We gaan
bekijken of we Slagkracht
voortaan geheel of gedeeltelijk in
kleur kunnen laten drukken.

Vind jij het leuk om mee te werken
aan Slagkracht 12 nieuwe stijl?

Heb je ongeveer 2 a 3 dagdelen
per maand beschikbaar voor de
maandelijkse redactiebijeenkomst
en het schrijven van stukken of
het opmaken van Slagkracht 12?
Meld je dan aan bij Hans
Creemers, telefoon 06-14597895
of stuur een mailtje naar
slagkrachtbreda@sp.nl

HANS CREEMERS
Redactie Slagkracht 12



VACATURE
De SP-fractie is op zoek naar een fractiemedewerker
voor circa tien uur per week.

Ben jij degene die vanuit het stadhuis zorgt dat de
fractieleden optimaal hun werk kunnen doen? Ben je
beschikbaar op drie ochtenden en één avond in de
week?

Wat ga je doen?

* We zoeken iemand die ons vooral administratief en
secretarieel ondersteunt
* Je verzorgt drie ochtenden in de week correspondentie
en handelt de binnenkomende telefoon, post en e-mail af.
* Je bereidt fractie- bestuurs- of ledenvergaderingen voor.
* Je legt één avond in de week verslag van een fractie-,
bestuurs- of ledenvergadering.
* Je zorgt er voor dat informatie op tijd terecht komt bij
het juiste fractielid.
* Je houdt dossiers bij, archiveert en verzorgt mailingen.
* Op verzoek van fractieleden doe je klein onderzoek.
* Je ondersteunt de fractieleden bij het verzamelen van
informatie voor en het voorbereiden van schriftelijke
vragen, moties, amendementen, opinie-artikelen, etc.

Wat verwachten wij van je?

* Je hebt affiniteit met het socialistische gedachtegoed en
bent bij voorkeur lid van de SP.
* Je hebt gevoel voor politieke verhoudingen.
* Je hebt goede communicatieve vaardigheden, zowel
mondeling als schriftelijk.
* Je hebt aantoonbaar secretariële en administratieve
vaardigheden.
* Je kunt alleen en zelfstandig te werken.
* Je kunt prioriteiten stellen in je werk
* Je bent in staat informatiestromen snel en accuraat te
beoordelen op relevantie
* Je kan informatiestromen goed ordenen en archiveren
* Je hebt ervaring met computers, internet en
programma’s als Word, Excel en Outlook
* Je houdt de fractiekamer opgeruimd en gezellig

Wat kun je van ons verwachten?

* Een uitdagende, zelfstandige en afwisselende functie
voor gemiddeld 10 uur per week.
* Een enthousiast team en een prettige werksfeer.
* Mogelijkheden voor het volgen van interne SP-
cursussen.
* Een salaris conform de richtlijnen van de SP.

Informatie en solliciteren

Voor meer informatie over de vacature kun je contact
opnemen met de fractievoorzitter, Patrick van Lunteren
(e-mail patrick@spbreda.nl of tel. 06-46270044). Een
bondige sollicitatiebrief met CV kan per e-mail naar
breda@sp.nl worden gestuurd.

vr 30-04 Deadline Slagkracht 12 mei

za 01-05 Viering Dag van de Arbeid met
politieke markt en demonstratie
door de binnenstad.

ma 03-05 Ledenvergadering, De Wegwijzer
Steendorpstraat 2, 20.00

za 08-05 Socialismedag: dag vol lezingen
en discussie, De Poelewei, Mgr.
de Vetstraat, 11.00-16.00

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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