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ONTSLAG DREIGT VOOR VELE WIW’ERS
CDA, VVD en Leefbaar slaan bres in sociaal beleid

Na het vaststellen van de Wet Werk en Bijstand - door SP’ers consequent Wet Water en Brood
genoemd - werd ook Breda verplicht om in plaats van de oude Algemene Bijstandsverordening
nieuwe verordeningen vast te stellen. Onze oude verordening had vier pijlers, namelijk
armoedebeleid (zorgen dat mensen die lang op het minimum zaten, wat extra kregen), 
arbeidsmarktbeleid (zorgen dat mensen vanuit de bijstand naar een baan werden geleid),
voorkomen van niet-gebruik (zorgen dat iedereen aanvraagt en krijgt waar hij recht op heeft) en
fraudebestrijding. In de nieuwe WWB staat fraudebestrijding voorop: het regent boeten, 
maatregelen, straffen en dreigementen daarmee voor iedereen die een komma verkeerd zet.
Daarnaast is het arbeidsmarktbeleid verworden van ’probeer mensen die niet aan de bak komen
een zinvolle dagbesteding te geven en werkervaring op te laten doen, zodat ze later op eigen
benen kunnen staan’ tot ’schop iedereen aan het werk, hoe dan ook’. In flagrante tegenstelling
hiermee is de stopzetting van de landelijke subsidiering van Melkert-, WIW-,
Instroom/Doorstroom-, Banenpool, en andere gesubsidieerde banen.

Een gruwel dus voor SP en GroenLinks, maar ook voor PvdA-wethouder Marja Heerkens, die
het eigenlijk zo slecht nog niet doet als wethouder Sociale Zaken. Toch moet ook Breda aan
deze wet voldoen, en Heerkens en haar ambtenaren hadden hun best gedaan om de mazen in de
wet op te zoeken en geld uit allerlei hoeken en gaten te halen. Veel non-profit organisaties
maken dankbaar gebruik van WIW’ers omdat ze het geld niet hebben voor een beroepskracht;
vele WIW’ers maken dankbaar gebruik van deze organisaties om werkervaring op te doen en
bezig te zijn: als klassenassistent, beheerder, verzorger in een kinderboerderij, enzovoort. Deze
organisaties kunnen en mogen geen gemeentelijke subsidie inzetten om deze mensen te betalen.

Heerkens had voorgesteld om vanuit de gemeente de eerste jaren zelf deze subsidies te 
verstrekken, zodat de mensen aan het werk kunnen blijven en de organisaties kunnen 
functioneren. Ter bekostiging zouden profit-organisaties (het bedrijfsleven) zelf wat meer op
moeten hoesten voor hun werkervaringsplaatsen. Gegeven de situatie niet meer dan terecht.
Echter, CDA en VVD dachten daar anders over en dienden een amendement in om beide gelijk
te stellen, en dus de non-profit organisaties in grote problemen te brengen. Vele van dit soort
belangrijke clubs kunnen de bijdrage voor de werknemer niet ophoesten en ontslag dreigt dus
voor velen van hen. Leefbaar Breda toonde zijn ware kleur en schaarde zich in het rechtse
kamp, daarme CDA en VVD aan een meerderheid helpend en Heerkens (gesteund door PvdA,
GroenLinks, SP, Breda’97 en lijst Joosse) in ontreddering achterlatend. En de werkgevers in
Breda aan goedkope arbeidskrachten helpend, ten koste van de zwakkeren in de samenleving en
ten koste van veel organisaties die zeer nuttig en belangrijk werk doen.

De SP heeft inmiddels het initiatief genomen om de progressieve fracties bij elkaar te roepen en
te zien hoe we de schade bij de Kadernota kunnen herstellen en waar dat geld vandaan moet
komen. Haven en Grafisch Museum - paradepaardjes van VVD en CDA - zijn wat de SP betreft
goede kandidaten...
Johan Kwisthout
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ROOD IN ACTIE

We hebben de kaarten voor de actie tegen de bezuinigingen op thuiszorg verspreid en de enquŒtes afgenomen.
Zoals het er nu voorstaat hebben meer dan 200 mensen hun kaart opgestuurd en hebben we gemiddeld 
tweederde van de enquŒtes op kunnen halen. Tijdens het ophalen van de enquŒtes hebben we heel veel 
positieve reacties gehad. Zowel mensen die wel gebruik maken van thuiszorg als mensen die dat niet doen
vonden het goed dat er iets gedaan wordt en hoopten dat wij er echt iets mee kunnen bereiken. We zijn hier al
heel blij mee, maar de kaarten blijven nog steeds binnenkomen. Misschien halen we de driehonderd nog. 
Dat zou heel mooi zijn, want dan kunnen we zeggen dat 4% van de mensen een kaart heeft teruggestuurd. 
Dat is niet weinig voor een actie als deze. 
Wat ons momenteel nog te doen staat is het samenvatten van de enquŒtes, wat nog niet mee zal vallen. 
De enquŒtes bestaan namelijk uit een aantal gesloten vragen en ØØn open vraag die luidt: 
"Waar had de overheid beter op kunnen bezuinigen?". De reacties op deze vraag waren natuurlijk nogal
divers, maar we moeten wel een zo goed mogelijk beeld kunnen geven. 
Op onze laatste vergadering hebben we het nog eens over onze stand op Breda Barst gehad. 
Wat nu het idee is, is deze dag te combineren met een ’SPelletjes dag’, omdat we die toch al een keer wilde
houden. We moeten er dan wel voor zorgen dat we genoeg ruimte krijgen. We zijn nog bezig met het 
uitdenken van een aantal spelletjes. Zo willen we bijvoorbeeld een bak tomaten neerzetten en mensen laten
raden hoeveel het er zijn. Dan was er nog het idee om een actie te houden tegen de plannen met de nieuwe
Haven. We hebben besloten geen echte actie hiertegen te houden. Wat we wel kunnen doen is dit onderwerp
gebruiken voor een (eventuele) actie voor de Europese verkiezingen. Dit zouden we goed kunnen koppelen
aan de onderwerpen in de jaarkrant van de SP. 
Judith Koelewijn
Wil je ook actief meedoen met ROOD?
Stuur dan een mailtje naar ROOD Breda: roodbreda_matijs@hotmail.com, of bel: 0614784705. 

BEZUINIGINGEN  OP ACTIVITEITENCENTRA’S

Een activiteitencentrum is een centrum waar mensen met een lichamelijke handicap overdag
naar toe kan gaan en daardoor wordt thuis ontlast. Men kan dagelijks of een paar keer in de
week op het activiteitencentrum komen dit naar ieder’s behoeften. Er worden ieder dagdeel
activiteiten aangeboden voor de mensen, het is verplicht om daar aan deel te nemen.
Daarnaast is er gelegenheid om met elkaar koffie en samen de lunch te gebruiken. 

Dit wordt betaald uit de AWBZ pot, omdat men hier niet 24 uur verblijft, hoeft men hiervoor
geen eigen bedrage voor betalen. Wegens de bezuinigingen is de overheid op zoek gegaan
waar nog te beknibbelen viel. De overheid heeft bedacht dat mensen die gebruik maken van
het 
activiteitencentrum eigen bedrage moet gaan betalen. 
Mensen zouden per dagdeel moeten gaan betalen ( weliswaar een paar euro maar toch, stel dat
iemand vijf dagen.... ) 

In het ergste geval gaan mensen niet naar het 
activiteitencentrum omdat ze het niet financieel op kunnen brengen en mensen thuis blijven en
hun wereldje wordt nog kleiner.
Voor de goede orde, dit plan van de overheid is nog in de maak.

Arne Goudriaan

www.googlo.nl Trefwoorden: eigen bedrage AWBZ activiteitencentrum



INTERVIEW MET PETER LIGTVOET VAN DE SP-HULPDIENST

MET WELKE PROBLEMEN KUNNEN MENSEN BIJ DE HULPDIENST TERECHT?
Mensen kunnen met allerlei vragen bij ons terecht, zoals bijvoorbeeld vragen over echtscheidingen, 
huurproblemen of fraudezaken. Mensen lopen tijdens het spreekuur binnen of bellen ons op. Als ze hun 
verhaal hebben verteld proberen wij ze zoveel mogelijk te helpen bij het oplossen van het probleem. 

WAT KAN DE HULPDIENST WEL EN NIET VOOR MENSEN BETEKENEN?
De hulpdienst heeft een lage drempel, we nemen alle vragen en problemen waarmee mensen komen serieus.
Als mensen bijvoorbeeld het gevoel hebben dat hun zaak bij bepaalde instanties niet serieus wordt genomen,
kunnen wij als vertegenwoordiger van een politieke partij met mensen meegaan om vragen te stellen. 
Het komt ook wel voor dat we met iemand naar een wethouder toe stappen en een zaak laten onderzoeken.
Als dat gebeurd gaan wij met deze persoon naar het spreekuur van de wethouder en horen wij en de 
’tegenpartij’ daar wat er verder met de zaak moet gebeuren. Met sommige problemen kunnen wij niet naar een
wethouder, in dat geval kunnen we, als het mogelijk is mensen beter doorsturen naar een advocaat. Het komt
ook wel eens voor dat mensen denken dat wij een woning voor ze kunnen regelen. Dat kunnen we niet, maar
we kunnen ze wel de weg wijzen en op deze manier verder helpen. 

HOELANG BESTAAT DE HULPDIENST IN BREDA?
Die bestaat waarschijnlijk al net zo lang als de afdeling, 10 jaar dus. 

MET HOEVEEL PERSONEN WERKEN JULLIE, HOE ZIJN DE TAKEN VERDEELD?
In principe werken er vier personen, Kees van de Kerkhof is fractiesecretaris, Frank Vergroesen is 
commissieraadslid, Joost Hooghuis (voorzitter) is even wat minder actief in de hulpdienst en Peter Ligtvoet,
die de zaken verder afhandelt.

HEEFT IEDERE SP AFDELING EEN HULPDIENST?
In principe wel, je kunt er wel van uitgaan dat iedere grote stad een hulpdienst heeft. 

HEBBEN ANDERE LINKSE PARTIJEN OOK EEN HULPDIENST?
Nee. De PvdA en GroenLinks hebben geen van tweeºn een hulpdienst, wat ik een kwalijke zaak vind.

WAT MOET JE WETEN ALS JE BIJ DE HULPDIENST WERKT?
Het allerbelangrijkste is dat je interesse moet hebben in de medemens, daarnaast moet je de wegen binnen de
gemeente kennen om mensen verder te kunnen helpen. Wat verder ook belangrijk is, is dat je op de hoogte
moet zijn van wat er zich  momenteel afspeelt in de samenleving. Maar je leert iedere dag iets bij.

HOE GA JE ZELF OM MET AL DIE PROBLEMEN?
Je zou het zo kunnen zien; "We geven mensen een hand, maar oversteken moeten ze zelf". Ik neem mijn 
problemen dus niet mee naar huis.

ALS ER MENSEN ZIJN DIE INTERESSE HEBBEN IN HET ONDERSTEUNEN VAN DE
HULPDIENST KUNNEN ZE BELLEN NAAR:
TEL. 076-5294332. 
HET SPREEKUUR IS IEDERE DINSDAGOCHTEND 
FRACTIEKAMER OP STADSERF 1.
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DE MENS ACHTER DE POLITICUS DICK MEEUSEN

BOEK
Sneeuwgans Paul Gallicco
FILM
Lenny 
TV-PROGRAMMA
Creatief met Kurk
MUZIEK
Folk
SPORT
Geen wedstrijdsport, gewoon bewegen
GERECHT
Geef ons heden ons dagelijks brood
VAKANTIEBESTEMMING
Genieten van de goede dingen des levens
KUNST
Is pas kunst als je het begrijpt anders is het geen kunst
WOONPLAATS
Breda
WAT VINDT JE THUISFRONT VAN JE WERK VOOR DE SP?
Woon alleen. Rest van de familie spreekt zich niet echt uit. 
Ik heb daar geen behoefte aan. 
ZIT POLITIEK IN JE FAMILIE? 
Nee
HOE EN WAAROM BEN JE BIJ DE SP TERECHTGEKOMEN? 
Enigste politieke club die streeft naar een sociale en rechtvaardige
samenleving. 
En dit concreet in wijken met mensen gestalte probeert te geven.
WAT IS VOOR JOU DE MEEST INSPIRERENDE HISTORISCHE
GEBEURTENIS OF PERSOON?
Pete Seeger (Voor zover ik weet leeft hij nog.) Niemand weet wie het is
maar iedereen kent zijn liedjes.)
Met zijn eigen woorden. 
My main purpose as a musician is to put songs on people·s lips, not just
in their ears
WAT ZOU JE GROOTSTE SUCCES IN JE POLITIEKE WERK
ZIJN DE KOMENDE PERIODE?
Politiek succes behaal je niet in je eentje. 
Maar om er toch een te noemen de ontmaskering van het liberale dogma
van de (on)vrije markt en de eigenverantwoordelijkheid
WAT ZOU JE DOEN ALS JE MORGEN 100.000 EURO WINT, IN
ZO’N LOTERIJ.? 
Op tijd naar bed en er maar eens een nachtje over slapen.
VAN OF VOOR WIE ZOUDEN WE IN NEDERLAND EEN
STANDBEELD MOETEN OPRICHTEN?
Standbeelden richt men eigenlijk op voor mensen die niet meer leven en
meestal uit positieve waarderen.
Maar wat mij betreft eens iets anders Een standbeeld voor Wim Kok met
als ondertitel 
De grootste Nederlandse verrader van socialistische gedachtegoed.
HOE GA JE JE ONTSPANNEN NA EEN ZWARE DAG?
Als ik te moe ben Lichaamsoefeningen anders zit dan niets anders meer
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slagkrachtbreda@sp.nl
R e d a c t i e

Johan Kwisthout
Judith Koelewijn
Maurice Spapens
Arne Goudriaan

V o r m g e v i n g
Maurice Spapens

S P H u l p d i e n s t
Dinsdagochtend        10 - 12 uur
S t a d s e r f  1
T e l  0 7 6 - 5 2 9 4 3 3 2
A f d e l i n g s a d r e s
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

7 - j u n i           M a  
B e s t u u r    F r a c t i e  

1 4 - j u n i         M a  
L e d e n    B i e s d o n k  

1 8 - j u n  V r  
F r a c t i e    F r a c t i e  

2 1 - j u n          M a  
B e s t u u r    F r a c t i e  

2 9 - j u n  M a  
S c h o l i n g  5  
B i e s d o n k  

5 - j u l  M a  

B e s t u u r    F r a c t i e  

B e s t u u r s - , l e d e n -
e n  

r a a d s v e r g a d e r i n g e n
z i j n  

o p e n b a a r ! ! !
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het  maakt  niet  ui t ,  kom en draag bijhet  maakt  niet  ui t ,  kom en draag bij
aan dat  socialeraan dat  socialer e ,  gel i jkere ,  gel i jker e  Nederlande Nederland


