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DE SP EN DE KADERNOTA 2008

JUNI 2007

De Kadernota 2008 werd 7 juni in de raad
behandeld. Daaraan voorafgaand waren de
jaarrekening 2006, de 1e bestuursrapportage
2007 en de kadernota 2008 al in alle
raadscommissies uitgebreid behandeld.
Wat is er nu zo belangrijk aan die
kadernota?

De coalitie (PvdA-CDA-B97-GL) hadden in
2006 een coalitieakkoord gesloten na de
gemeenteraadsverkiezingen. Daarin schreven
zij wat hun plannen voor de gemeente Breda
waren in de periode 2006 – 2010. Dat
coalitieakkoord wordt jaarlijks vertaald in een
kadernota. Dan wordt beschreven wat het
college, lees de coalitie, het volgend jaar wil
gaan doen. Na goedkeuring van die kadernota
wordt dan een begroting opgesteld. Die wordt
dan in september behandeld door de raad.
Oftewel: als het niet in de kadernota staat komt
het ook niet in de begroting van volgend jaar.

De jaarrekening geeft in feite alleen een
overzicht wat er het afgelopen jaar gedaan is
en wat het gekost heeft. Even belangrijk is wat
er niet gedaan is en hoeveel geld er over is.
Niet uitgevoerd werk moet dus nog gebeuren.
Geld dat over is kan bij een volgende
kadernota en begroting gebruikt worden. Met
de kadernota liggen, uitzonderingen
daargelaten, de plannen en het geld voor
volgend jaar dus vast.

Toch geven die drie documenten samen een
aardig inzicht in de situatie van de gemeente
Breda.

- Hoever zijn we met de plannen.
- Hoeveel geld is er uitgegeven.
- Wat is er bereikt.
- Wat is er niet gedaan of gestopt.
- Wat gaan we straks doen.

Uiteraard werkt de coalitie met prioriteiten. Die
stonden in het coalitieakkoord.  Andere zaken
hebben dus, voor hen, geen prioriteit. Alleen
dat lijstje is er niet. De coalitie zal uiteraard de
kadernota, al dan niet in aangepaste vorm,
steunen. Dat aanpassen gebeurt door middel
van moties en amendementen. De raad besluit,
maar besluiten van de raad worden bij
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meerderheid genomen. Een subtiel maar
wezenlijk verschil, behalve bij een unaniem
raadsbesluit. Aangezien de coalitie de
meerderheid van de raadszetels heeft zal de
kadernota er wel min of meer ongeschonden
doorkomen.

De oppositie hoeft niet in te stemmen met de
kadernota. De SP heeft het coalitieakkoord niet
ondertekend. We mochten niet eens meedoen.
Wij vergelijken dus de kadernota met ons eigen
verkiezingsprogramma. Dat is, samen met het
SP programma, onze leidraad voor de volgende
vier jaar. Daarbij worden we geholpen door een
aantal burgers, die ons kennis laten nemen van
problemen en knelpunten. Als die binnen het
SP programma passen proberen we daar in de
raad of de commissies een meerderheid voor
te krijgen. Zodoende kunnen wij via moties aan
het college een opdracht meegeven.

Wat vindt de SP fractie nu van deze kadernota?

Financieel gaat het iets beter dan vorig jaar.
Veel van dat geld is eenmalig. Daar kun je wel
reserves mee aanvullen, maar structureel los je
weinig op. Wij zijn nog steeds niet, en dat geldt
ook voor de komende jaren, in een positie dat
we sinterklaas kunnen spelen.

(vervolg op pagina 4)



NIEUWSOVERZICHT
Studentenwoonruimte
Fractielid Hans Creemers heeft aan
het College van B&W vragen gesteld
over studentenwoonruimte. Het
studenten-Kloostercomplex aan de
Nieuwstraat is namelijk verkocht aan
WSG en wordt verbouwd. De
gemeente had dit gekocht in 1992 en
er is in samenwerking met Van
Tooren Vastgoed vijftien jaar
onderdak geboden aan zo'n honderd
studenten in hartje centrum. Veel
studenten zitten tegenwoordig
noodgedwongen in een zogenaamde
antikraakwoning, waar ze geen
huurrechten hebben en binnen twee
(!) weken op straat kunnen staan met
geen garantie op een andere woning.
Stichtingen als Camelot, Ad Hoc, etc
zijn in deze lucratieve markt gestapt.
Deze particuliere bedrijven hebben al
op zo'n 40 locaties antikraakwoningen
met gemiddeld 3 bewoners.

Echter nu doen ook de
woningbouwverenigingen daaraan
mee. In de Copernicusstraat/
Edisonstraat en de Vlielandstraat
zitten nu respectievelijk vijftig en
honderdvijftig huishoudens antikraak,
merendeels studenten. Dit is
eigendom van WonenBreburg. Heja
Projectontwikkeling gaat
studentenwoningen bouwen aan de
Tuinzigtlaan, waar nu de ABN/Amro
zit, ook antikraak trouwens, wat een
loffelijk streven is van Jan Hoppen.
Voordat deze er staan zijn we echter
al wat jaren verder. De
studentenpopulatie van de
Hogescholen groeit echter ook
gestaag. De SP-Fractie heeft dan ook
aan het College gevraagd of ze,
eventueel in samenspraak met de
woningbouwverenigingen, gaat
zorgen voor honderd nieuwe
studenteneenheden in (de buurt van)
het centrum.

Veemarktstraat 58: 1 – 0 voor de
vleermuizen
Op 10 mei stelde raadslid Maurice
Spapens van de SP in het vragenuur
de mogelijke afbraak van het
'verscholen' pand aan de
Veemarktstraat 58, en eventuele kap
van bomen, aan de orde. De

De afgelopen maand mei is er weer
het nodige gebeurd. De spoorzone is
behandeld in de commissies en raad.
Ondanks de inspraakrondes en de
bezwaren die er gemaakt zijn is de
raad toch overstag gegaan. De SP
heeft in de commissies en de raad
duidelijk zijn visie gegeven. Ook
heeft de SP zijn duidelijke mening
gegeven over de Woonvisie zoals
gepresenteerd door de wethouder en
zijn korps. De avonden van tal van
belangenorganisaties zijn geweest
en als het goed is worden alle
bezwaren en knelpunten
meegenomen in de derde
conceptvisie die eerst behandeld
gaat worden in de diverse
commissies.

De kadernota en de
bestuursrapportage zijn behandeld in
de diverse commissies, opgesteld
door het college en voor discussie
vrij gegeven. Uw partij heeft duidelijk
zijn visie en kritische standpunten op
de kadernota weergegeven en de
zwakke punten neergelegd bij het
college. Wij als bestuur vinden dat
de fractie uitstekend werk verricht en
dat het steeds beter gaat. Er wordt
rekening gehouden met de SP. Ook
is er weer druk gefolderd door onze
leden om de werknemers van de
BBA een hart onder de riem te
steken. Hulde voor deze chauffeurs
en mannen, hou vol wij
ondersteunen jullie in jullie strijd.

Kortom het gaat goed met onze partij
en dit dankzij uw inzet en steun.
Maar het kan altijd beter, tevreden
moeten we nooit zijn zolang we niet
in het college zitten en in de regering.
Maar het is wel heel dichtbij .Daar
kunnen we blij mee zijn. Dank voor
uw inzet de afgelopen maand, ook
mijn medebestuursleden en mensen
van de fractie. U een fijne maand
toegewenst volop zon en geluk. Geef
een beetje van uzelf dat kan voor
een ander veel betekenen.

VOLGENS BEN

BEN VAN DEN BOSCH

afgelopen bijna 40 jaar is het
historische pand aan de
Veemarktstraat 58 gemeentelijk
eigendom geweest. De gemeente
heeft haar eigendom bewust laten
verloederen, dit terwijl particuliere
eigenaren door de gemeente, terecht
overigens, worden aangeschreven
indien zij hetzelfde doen. Meten met 2
maten? Meerdere malen is zij door
omwonenden aangeschreven met het
verzoek het pand op te knappen, bij
te houden, te herstellen of vrij te
geven voor herstel. De SP wil dat dit
pand voor het nageslacht bewaard
blijft.

Wet Inburgering
De beleidsnotitie en verordening Wet
Inburgering is beschreven hoe de
gemeente deze wet wil uitvoeren. Het
werd besproken in de commissie
Mens en Maatschappij van 23 mei
2007. We hebben in deze commissie
niet verteld wat we vinden van het
vreemdelingenbeleid van voormalig
minister Verdonk en de Wet
Inburgering die hiervan een gevolg is.
De wet is ons als gemeente opgelegd
en zullen we moeten uitvoeren.
Binnen de kaders en mogelijkheden
van deze wet heeft de gemeente
Breda volgens de SP zijn best
gedaan om een zo goed mogelijke
verordening op te stellen. Toch
hebben we nog een aantal
aandachtspunten.

Bijvoorbeeld met betrekking tot de
doelgroep. De gemeente biedt twee
trajecten aan. Eén gericht op
integratie (domein werk) en één
gericht op participatie (OGO). Er zijn
ook inburgeringsbehoeftigen die een
baan hebben maar nauwelijks
Nederlands praten. Deze kunnen niet
via de gemeente inburgeren of
Nederlands leren. Als ze echter
werkloos raken en een uitkering gaan
ontvangen komen ze weer wel in
aanmerking voor een
inburgeringstraject. Ook werken deze
mensen vaak onder hun niveau en
hebben ze minder loopbaankansen
omdat ze de taal niet goed spreken.
Voor ons voldoende redenen om te
bepleiten dat ook hier de gemeente
zich inzet voor het laten inburgeren.



LINKEROEVER VAN DE MARK

Deze keer Latifa Lazaar, geboren
op 21 juni 1956 te Kenitra in
Marokko en al 25 jaar werkzaam
voor Palet, adviseurs diversiteit en
haar voorlopers.

Marokko was een dictatuur onder
koning Hassan II, de gevangenissen
zaten overvol en er werd gemarteld.
Haar vader was imam. Ze besloot de
vrijheid in Europa te zoeken.
Na de middelbare school toog Latifa
naar Brussel waar ze Nederlands
Recht studeerde. Dat was begin
jaren ’70 en ze bezocht vele
bijeenkomsten en manifestaties van
studenten en arbeiders. Ze was lid
van de sociaal-democratische
vereniging van Marokkaanse
Arbeiders en werkte samen met
AMADA (Alle macht aan de
Arbeiders), de voorloper van de
huidige communistische PvdA in
België, en de voorzitter Ludo Martens
was haar vriend. Ze was werkstudent
en dat was zwaar en toen ze dan ook
een baan kreeg aangeboden in
Dordrecht als begeleidster
gezinshereniging staakte ze haar
studie. Ze leerde Nederlands en
deed Sociale Dienstverlening  en
Beleidsmanagement.

In 1982 ging ze in Breda wonen en
werken bij de Stichting Bijstand
Buitenlandse Werknemers. Dit was
eigenlijk maatschappelijk werk, maar
dan voor de gastarbeiders, die van
pensions naar woningen gingen,
gezinshereniging, juridisch advies,
het invullen van belastingpapieren,
huurtoeslag enzovoort. Het reguliere
Maatschappelijk Werk (nu IMW) en
het Sociaal-Cultureel Werk (nu
Vertizontaal) liet dit liggen en kon de
mensen ook niet verstaan. Dit waren
naast Turken en Marokkanen, ook
Grieken, Italianen, Spanjaarden en
Joegoslaven. In 1986 werd het werk
omgezet van directe hulp (eerstelijns)
naar tweedelijns werk, dat wil zeggen
dat ze nu advies en begeleiding ging
geven aan overheden, bedrijven,
NGO’s, vakbonden en aan de
zelforganisaties van de migranten.

Deze gastarbeiders kwamen naar
West-Europa op uitnodiging van de
werkgevers, die geen Nederlanders
konden vinden voor het vuile werk.
De overheid dacht tot diep in de jaren
’90 dat de migranten wel teruggingen
en er waren dus geen
inburgeringscurcussen of
taallessen structureel
georganiseerd door de
overheden. Er waren wel
taallessen maar dan
georganiseerd door
vrijwilligers, waar lange
wachtlijsten voor waren. Toen
Bolkestein, Fortuyn en Wilders
dan ook riepen dat de mensen
verplicht op taalles moesten
sloegen ze de plank mis, want
de mensen wilden dat al lang
maar konden dat niet.

Latifa heeft ook meegewerkt aan het
verspreiden van het nieuwe
familierecht (Mudawannah)
van Marokko, wat onder de nieuwe
koning Mohamed VI tot stand kwam.
Nu zijn vrouwen gelijk voor de wet.
De gekopieerde Waarheids-
commissie van Zuid-Afrika heeft er in
Marokko toe geleid dat mensen hun
hart  konden luchten, maar de daders
van de martelingen en verdwijningen
onder Hassan II zijn niet vervolgd.

Stichting Palet wordt gesubsidieerd
door de Provincie Noord-Brabant.
Momenteel is Latifa binnen Palet
vooral actief in het begeleiden van het
Participatieteam, wat bestaat uit
twaalf vrouwen uit Breda uit zes
etnische richtingen, die Wethouder
Heerkens adviseren en bijpraten over
de allochtone vrouwen in Breda en
hun wensen en problemen.

Verder is Latifa in haar vrije tijd nog
voorzitter van de Stichting Kezban,
die als doel heeft het voorkomen en
bestrijden van huiselijk geweld binnen
relaties in allochtone kring.
Tevens is ze onbezoldigd bestuurslid
van Stichting Steun Remigranten, die
een steunpunt hebben in Berkane,
Noord-Marokko waar de meeste

HANS CREEMERS

Dit is de elfde aflevering van een reeks waarin we proberen het linkse verleden van Breda aan u te tonen,
dit door het interviewen van markante personen in het Bredase.

Marokkanen in Nederland (Berbers,
geen Arabieren) vandaan komen. Het
voornaamste werk is sociaal-
juridische dienstverlening.
Dus iemand die hier dertig heeft
gewerkt als gastarbeider en besluit

daar weer te gaan wonen, die heeft
nogal wat gedoe met bijvoorbeeld
WAO en AOW.
De mensen kennis meegeven, en
vormen tot kritische burgers is
belangrijk voor Latifa. Dat ze dat eerst
in eigen veilige kring doen is
begrijpelijk. Dat is een kweekvijver
voor talent. Op de vraag waarom
CDA, PvdA en GL meer allochtone
(kader)leden hebben als de SP zegt
Latifa dat het niet zo moeilijk is om
die partijstandpunten te omarmen,
zeker nu de ideologische veren van
de laatste twee danig zijn afgelegd.

In feite denkt Latifa dat het werk van
Palet en haar voorlopers goed en
noodzakelijk is en was en overbodig
wordt op het moment dat de
maatschappij iedereen gelijk
behandelt en dezelfde kansen zou
geven.

http://www.palet.nl
http://www.st-kezban.nl/
http://www.steunremigranten.nl/



zo 01-07 deadline Slagkracht juli/aug.

ma 02-07 algemene ledenvergadering
gemeenschapshuis Geeren-Zuid
Corn. Joosstraat 82 - 20.00 uur

Let op de gewijzigde locatie voor deze
algemene ledenvergadering! In augustus zijn
er geen vergaderingen.

Slagkracht 12 is het nieuwsblad van de SP,
afdeling Breda, en verschijnt maandelijks. Copy
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Een generaal merkte op dat een van zijn soldaten zich
vreemd gedroeg. De soldaat pakte elk stukje papier op
dat hij vond, fronste, zei: 'Dat is het niet' en legde het
weer neer. Dit ging zo lang door tot de generaal hem
psychologisch liet testen. De psycholoog concludeerde
dat de soldaat niet spoorde en schreef zijn ontslag uit
het leger. De soldaat pakte het briefje op, lachte en zei:
'Dat is het!'

VERVOLG KADERNOTA 2008
De bereikbare woningbouw komt maar mondjesmaat van
de grond. Dat haalt nog lang niet de 30%. Die woningen
zullen er wel komen. Alleen zal het wel ergens rond 2015
zijn voordat de woningnood min of meer opgelost is. En
dan praten we nog niet over gezinsverdunning, groei van
het aantal inwoners of ouderen waarvan het rijk vindt dat
ze twintig langer in hun eigen huis moeten blijven wonen.
Waar die burger met een bescheiden inkomen dan tot die
tijd moet wonen staat er dus niet in.

Na het Chassé Theater, wat jaarlijks miljoenen kost, komt
er nu een museum voor grafische vormgeving bij. Daar
zal ook wel het nodige geld naar toe moeten. Voor de
gewone burger (bibliotheken) of beginnende kunstenaars
wordt het er dus niet makkelijker op.

Het armoedebeleid is opgetrokken van 100% naar 110%
van het minimum inkomen. Hoera zult U denken. Maar
herinnert U zich nog 2002-2006. De inkomens (behalve
die van de kleptocraten) gingen niet omhoog, de uitgaven
wel. Dat optrekken is geen luxe. Het is bittere noodzaak.
En als ze zo actief fraude bestrijden, kunnen ze dan niet
even actief de stille armoede aanpakken.

Gehandicapten zijn volwaardige burgers zoals U en ik.
Maar voordat ze dezelfde mogelijkheden als U en ik
hebben zijn we toch weer een paar jaar verder. Onlangs
moest de SP weer alles uit de kast halen om een principe
toezegging te krijgen voor een invalide lift aan de nieuwe
haven.

Geschikt wonen voor iedereen. Breda vergrijsd, maar wel
in een sneller tempo dan dat er woningen voor deze
mensen beschikbaar komen. Dat kan ons straks dus
gaan opbreken. Met de onvermijdelijke wachttijden. Ook
daar geeft de kadernota geen antwoord op.

Sport is gezond voor iedereen. Maar daar hoort ook een
sportcentrum, sportvelden en andere voorzieningen bij.
Voorlopig wordt er mondjesmaat aan gewerkt. Het
dierenasiel barst uit zijn voegen en is versleten. Voorlopig
willen ze problemen weer vooruitschuiven.

Milieu. Verkeer en vervoer zorgen voor de nodige
overlast. De SP zou graag park en pendel willen
invoeren. Gratis gebruik van het openbaar vervoer helpt
ook. Nog afgezien van minder sociale uitsluiting. De
kadernota komt echter niet verder dan misschien een
proef volgend jaar met een gereduceerde busprijs.

Samenvattend: Ze weten de goede richting wel. Ze willen
hem ook wel inslaan. Alleen gaat het tergend langzaam
omdat andere prioriteiten zoals economie, de haven, het
station enz eerst moeten gebeuren. Moeten we daar nu
enthousiast over zijn?

FRANK VERGROESEN
fractievoorzitter

De SP is een partij die zich onderscheidt van anderen. Wij
zijn niet alleen in de verkiezingsperiode actief, maar altijd.
Een lokale SP-afdeling draait volledig op vrijwilligers, die
er samen hard aan werken om hun woonplaats socialer te
maken. Om je een idee te geven wat je zou kunnen doen
binnen de Bredase SP-afdeling, is er de vacaturebank op
www.breda.sp.nl. Hieronder één van de vacatures voor
ledenbezoekers. Let op: voor alle werkzaamheden geldt
trouwens dat ze zowel voor mannen als voor vrouwen
geschikt zijn en dat het gaat om onbetaald werk. Heb je
interesse? Laat het ons weten!

Ledenbezoeker
Het is belangrijk te weten wie je leden zijn. Daarom
zoeken we mensen die mee willen helpen met het
bezoeken van nieuwe leden. De kennismaking vindt
plaats aan huis, aan de hand van een enquête. Je wordt
niet gelijk in het diepe gegooid; je wordt geschoold op een
landelijke cursusdag en mag natuurlijk eerst de kunst
afkijken van ervaren ledenbezoekers.


