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De raad werkt nu ruim een jaar volgens het duale sys-
teem; tijd om eens te evalueren. De ervaringen van onze
fractie zijn, dat in de praktijk de verschillen met de situa-
tie van voor 2002 eigenlijk beperkt zijn. Wat ons betreft
is het nog steeds zo, dat de collegepartijen regeren en
de oppositie het college kritisch volgt, en is het onder-
scheid tussen college en raad – op enkele speldenprikjes
van de raad na – voornamelijk een papieren onderscheid
gebleken. Dat komt voor ons niet onverwacht: politieke
meningsverschillen lopen nu eenmaal vaak langs de partij-
grenzen en niet langs de kunstmatig gecreëerde grens
tussen wethouders en raadsleden.

Hoe zou het beter kunnen? Bijvoorbeeld door de raads-
commissies nadrukkelijk onafhankelijk van de portefeuille-
verdeling in het college te maken; vaker een commissie
uit de raad – zoals de commissie ‘Brabantpark’ – te be-
noemen die onafhankelijk van het college opereert, een
variant op het enquêterecht van de Tweede Kamer te
introduceren en door fracties de ruimte te geven hun con-
trolerende rol waar te maken. Daarbij past niet het ver-
bieden van een interpellatie, zoals eerder deze raads-
periode is voorgevallen.

Raadsleden hebben een ruime keuze als het gaat om pro-
cedurele middelen om een onderwerp onder de aandacht
te brengen: schriftelijke vragen stellen (al dan niet mon-
deling beantwoord), mondelinge vragen stellen in de raad,
gebruik maken van de rondvraag in commissie of raad,
een agendavoorstel doen voor de commissievergadering,
een interpellatie aanvragen en een initiatiefvoorstel in-
dienen. Wat ons betreft een wildgroei die onduidelijkheid
schept over de politieke status of gevoeligheid die een
bepaald onderwerp heeft. Wat ons betreft stelt het
fractievoorzittersoverleg, in overleg met de griffie, een
protocol op om de meest geëigende weg te kunnen kie-
zen, zodat niemand in de gordijnen hoeft te springen als
een fractie een bestuurlijke toelichting wil op de actuali-
teit, anderzijds een interpellatie de politieke lading krijgt
die bij dit – relatief zware – middel hoort.

Dan de Kadernota, bedoeld om de kaders van het beleid
voor het komend jaar vast te stellen. Die kaders liggen
echter al voor een zeer groot gedeelte vast: het geslo-
ten programakkoord en eerder genomen besluiten wer-
pen hun schaduw – ook financieel – ver vooruit. Er zijn
weinig alternatieven mogelijk, wat de raad rest is eigen-
lijk vooral de schaarste verdelen. Dat heeft natuurlijk te
maken met het aankomend regeringsbeleid en de eco-
nomische situatie van dit land, maar ook het met finan-
cieel beleid van de collegepartijen. Er wordt veel, te veel
geld uitgegeven aan projecten die wat ons betreft geen
prioriteit hebben, waardoor er geen bestedingsruimte
overblijft voor zaken die wel nadrukkelijk om aandacht
vragen.

Natuurlijk is niet alles huilen met de pet op: met 95 pro-
cent van de voorgenomen bestedingen kan de SP zich
verenigen, net zoals wij in 95 procent van de gevallen in
de raad voor voorstellen van het college stemmen. De

Kadernota 2004

stad moet bestuurd worden, ambtenaren moeten hun
salaris krijgen, en de noodzaak van investeringen in bij-
voorbeeld onderwijshuisvesting en het stationsgebied
staat niet ter discussie. Wat voor ons wel ter discussie
staat zijn de forse investeringen in de heropening van de
Haven en de vestiging van het Museum voor Grafische
Vormgeving. De SP kiest voor een goedkopere en effec-
tievere invulling van de Westflank, en voor het afzien van
de investering in het museum. Het geld wat we daarmee
besparen zouden wij als volgt besteden:
In de bibliotheken is een financiële impuls noodzakelijk
om deze basisvoorzieningen op te trekken, en op het peil
te brengen waar ze anno 2003 zouden moeten zijn, als
digitaal kenniscentrum. De SP vindt het belangrijk om hier
flink in te investeren.

In Breda leeft breed de wens om een Huis der Kunsten
op te richten, een locatie waar kunstenaars uit allerlei
disciplines terechtkunnen voor uitvoeringen, exposities,
repetities en ondersteuning. De SP wil hier een substan-
tiële gemeentelijke bijdrage aan geven: het is een be-
langrijke investering in de basis van het culturele klimaat
in de stad.

Het voorzieningenniveau van de WVG en bijzondere bij-
stand zal – door een toegenomen vraag – onder druk
komen staan. De SP wil hier nu al rekening mee houden
en geld reserveren om ook in moeilijke tijden het niveau
te handhaven. Dat is wat ons betreft een kwestie van
beschaving.

Voor onderwijshuisvesting, volkshuisvesting, verbetering
van de leefbaarheid in de wijken, en de maatschappe-
lijke opvang is nog steeds hard geld nodig. De SP vindt
die investeringen prioriteit hebben.

De Kadernota schept een somber financieel beeld. Hoe
ironisch dat juist in deze tijd er zo fors geïnvesteerd wordt
in – toch nogmaals genoemd, het blijft voor ons een steen
des aanstoots –  het Museum voor Grafische Vormgeving.
De SP vindt, dat we – hoe mooi, interessant en span-
nend het ook zou kunnen worden – dit geld niet kunnen
missen. Er zijn grotere noden in de stad, het geld is el-
ders harder nodig. Het liefste zouden wij zien dat het
project geheel afgeblazen wordt, echter daar de college-
partijen zich in het programakkoord hiertoe verplicht heb-
ben rest geen andere manier dan dit project ‘boven-
formatief’ te financieren, dat wil zeggen met een verho-
ging van de OZB. De SP is benieuwd in hoeverre CDA,
VVD en PvdA vast blijven houden aan dit prestigeproject
als de kosten niet meer verstopt kunnen worden in de
begroting, maar rechtstreeks op het bord van de Bredase
belastingbetaler komen te liggen.

SP-fractie Breda,

Johan Kwisthout
Dick Meeusen
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Impressie SP-ouderendag

De ouderendag werd dit jaar voor de derde keer gehouden. Dit keer in Utrecht
en onder het motto : Laat je er niet onderschoffelen. Na de ontvangst met
koffie opende de dagvoorzitter, Kees Slager, de bijeenkomst. Als kersverse
AOW-er voelde hij zich hier thuis.

Vervolgens kreeg Jan Marijnissen het woord. Hierbij kwamen alle maatregelen,
en de negatieve gevolgen voor de samenleving, van het kabinet Balkenende II
aan de orde. Jan riep iedereen op om samen met de SP te protesteren tegen
de sociale afbraak in Nederland. Na de toespraak waren er nog enkele vragen
en iemand die zijn boek gekocht had en daar graag zijn handtekening in had.
De werkgroep bracht verslag uit over haar doen en laten in het afgelopen
jaar. Daarna werd er in een inleiding gehouden over gezondheidszorg en oude-
ren. Duidelijk kwam hier naar voren: sta als oudere op je rechten. Ouderen
zijn wel bejaard, ze zijn niet verjaard. Laat ook een probleem duidelijk uitleg-
gen. Vraag desnoods door tot je het helemaal snapt. Je bent echt niet de
enige. Al met al werden er een aantal handvatten gegeven om in de zorg, en
dan als patiënt, overeind te blijven.

Kees Korbijn belichte op geheel eigen wijze, als troubadour met gitaar, zijn
boosheid en oplossingen voor problemen die bij ouderen ontstaan of voorko-
men. Waarmee hij de ochtend afsloot.

Na de, uitstekende, lunch ging Kees Groot verder. Hij gaf een inleiding hoe
ouderen verzorgd dienen te worden. Met vele voorbeelden hoe het goed of (
soms zeer) slecht kan gaan. Tenslotte had hij een video meegenomen van
een ouderenproject van 5 dorpen in Friesland. Daar mag iedereen thuis blijven
wonen en komt de zorg, zolang het kan, aan huis. Alleen als het echt niet
anders kan is er opvang in een centraal opvanghuis. Maar ook daar woon je
nog redelijk zelfstandig. Het blijkt dus dat het in Nederland ook op een goede
manier kan.
Vervolgens werd er onder leiding van de dagvoorzitter een forumdiscussie
gehouden. Vanuit het forum werd benadrukt dat men veel, zo niet bijna alle,
zaken lokaal moet regelen. Men pleitte er ook voor de eigen afdeling eens flink
op te porren.

Tenslotte sloot de voorzitter van de werkgroep ouderen de dag. Hij bedankte
iedereen voor zijn of haar bijdrage en stelde voor om gezamenlijk, onder het
genot van een glaasje, nog even na te praten.

Frank Vergroesen

Wat is legale diefstal?

Van mensen die in een AOW-uitkering zitten, wordt maandelijks een bepaald
bedrag ingehouden, dat na 12 maanden als een soort “spaarpotje” eind mei
elk jaar wordt uitgekeerd. Als dat zogenaamde “spaarpotje” niet zou worden
gereserveerd, zou de loonheffing 7,23 % bedragen.
Zo’n opgepot bedrag kan jaarlijks oplopen normaliter tot • 758,62 voor een
tweepersoonshuishouden.
De AOW-ers worden lekker gemaakt doordat dat bedrag de naam VAKAN-
TIEGELD meekrijgt, terwijl het gaat om een deel van de wettige AOW-uitke-
ring.
Maar nu komt de viezigheid: bij het zien van die zogenaamde vakantie-
uitkering blijkt dat die loonheffing geen 7,23 % bedraagt doch 15%, dat is •
113,79. Dit zou een bedrag zijn van • 54,85 als dat tarief bijzondere belas-
tingen niet zou worden gehanteerd. Gerekend over de duizenden AOW-
uitkeringsgerechtigden gaat het dan om een enorm groot bedrag. Het gaat
eigenlijk om een ordinaire en legitieme diefstal. En dan hebben we het nog
niet gehad over de rente over die 12 maanden!

Breda, juni 2003, dhr. B. Rink

Ingezonden brief van dhr. B. Rink, lid van de afdeling Breda

De berekening van
dhr. B. Rink

Normale loonheffing over de
AOW:

7,23% x • 1245,56 = • 90,05

De abnormale loonheffing, ta-
rief bijzondere beloningen, over
het over 12 maanden ge-
spaarde bedrag:

15% x • 758,62 = • 113,79
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Dit keer heb ik een interview met één van de
ongeveer 300 leden van de afdeling Breda van de
SP. Leuk om een keer een interview te hebben met
één van de eigen leden van de afdeling Breda. We
hebben tenslotte veel leden en ook die hebben een
geheel eigen visie op belangrijke politieke kwesties.
Ik ben te gast bij dhr. Sciarone, een man met een
toch wel andere visie en mening over de mogelijk-
heden van de Sociale Zekerheid in Nederland. Om-
dat op 1 januari 2004 een nieuwe bijstandswet van
kracht wordt, is het interessant om een nieuwe visie
te horen.
Dhr. Sciarone wordt door anderen nogal eens aan-
gesproken op zijn lidmaatschap van de SP. Iemand
die zeker geen gebruik hoeft te maken van een uit-
kering, maar wel een duidelijke mening daarover
heeft.
Dhr. Sciarone: “het gaat om het grote geheel en
niet om het feit dat ik geen uitkering nodig heb. Be-
langrijk is het zoeken en vinden van intelligente op-
lossingen voor belangrijke maatschappelijke vraag-
stukken zoals de sociale zekerheid en het
medelanders-vraagstuk.
Het huidige sociale stelsel zet de mensen die er ge-
bruik van maken niet aan het werk. Vroeger was
dat geen probleem: weinig mensen maakten er ge-
bruik van en men schaamde zich – onterecht –
zonder werk te zijn. Tegenwoordig maken zeer veel
mensen er gebruik van en beschouwt men de uitke-
ring als een verworven recht. Hierdoor wordt het
stelsel onbetaalbaar en dat leidt tot de gemakzuch-
tige oplossing: verlaging van de uitkeringen.
Een slimmere oplossing is om mensen die kunnen
werken verplicht aan het werk te zetten. De uitke-
ring wordt in het nieuwe stelsel feitelijk loon. Veel
werk dat nu blijft liggen kan nu worden uitgevoerd.

Eén van de meer dan 300 leden!

Wie werk weigert krijgt uiteraard geen loon (uitke-
ring) en verkiest een soberder bestaan. Uiteraard
geven we eerst werk aan jonge mensen. Ze hoe-
ven niet langer rond te hangen. De invoering van
het nieuwe systeem vraagt tijd. Zolang geen werk
kan worden aangeboden wordt natuurlijk loon be-
taald zonder dat een contraprestatie wordt verkre-
gen.
De voordelen zijn groot. Allereerst is er voor ieder
die graag werken wil een baan. De samenleving
krijgt een nuttige bijdrage terug voor het geld dat
wordt besteed. De mensen die niet kunnen werken
hoeven niet op hun loon te worden gekort: er
wordt bespaard doordat minder beroep wordt ge-
daan op de verplichte arbeid.

Ook over de medelanders heeft dhr. Sciarone een
heldere mening. “wie geen nederlands kent krijgt als
karwei het volgen van een cursus Nederlands en
krijgt daarvoor dus loon. Ook vrouwen die nu zijn
aangewezen op een uitkering zijn verplicht zo’n
cursus te volgen. Wie ervoor kiest zijn vrouw bin-
nenshuis te houden verliest haar deel van het loon
(vroeger: uitkering). Op deze manier hebben ook
zij meer deel aan onze samenleving.”
En wat betreft gezinshereniging: “kinderen moeten
worden opgevoed door hun ouders. Geef kinderbij-
slag alleen voor kinderen die in Nederland wonen.
Anders komen ze rond hun 18e jaar zonder kennis
van onze taal, onze samenleving en vaak slecht
opgeleid.”

Ik dank dhr. Sciarone hartelijk voor het interview.

Joska Dubbeldam

De ideeën van dhr. Sciarone zijn terug te vinden in het onderstaande artikel:

Artikel uit het maandblad “Binnenlandsbestuur” van 6 juni 2003
www.binnenlandsbestuur.nl

Plan: geen uitkering, maar salaris
Drie gemeenten hebben het plan opgevat voortaan niet meer een uitkering maar een salaris te verstrekken.
Dat betekent dat cliënten na de gang naar het CWI direct aan het werk gaan.
Den Bosch, Emmen en Alkmaar hebben aan het rijk toestemming gevraagd om met de proef te starten. Het zou
de eerste keer zijn in Nederland dat werklozen voor hun uitkering verplicht aan de slag moeten.
De drie gemeenten willen werklozen een minimumsalaris en een contract geven. ‘Ze worden zoveel mogelijk in-
gezet bij reguliere werknemers. Het gaat om extra plaatsen, want anders zouden ze anderen verdringen’, aldus
de Bossche wethouder Bart Eigeman. ‘Alleen voor mensen die door een lichamelijke of psychische handicap niet
kunnen werken, zal een uitzondering worden gemaakt.’
Nu al is het zo dat nieuwe uitkeringsgerechtigden in Den Bosch twintig uur per week verplicht in touw zijn. Zij
krijgen trainingen, cursussen en moeten in die tijd solliciteren. Dit beleid, dat sinds vorig jaar maart geldt, heeft
ertoe geleid dat zestien procent van de aanvragers van een uitkering afziet van die aanvraag. Vorig jaar door-
liepen 720 Bossche uitkeringsgerechtigden het traject van twintig uur per week. Aan het eind van het jaar had-
den 238 mensen van deze groep geen uitkering meer.

Redactie: Voor informatie en SP-standpunten over het onderwerp “arbeid” verwijzen wij u graag naar
www.sp.nl/service/dossiers/arbeid/
Indien u geen toegang heeft tot het internet kunt u natuurlijk ook contact opnemen met de afdeling.



Slagkracht 12 is het nieuwsblad van
SP afdeling Breda en verschijnt

maandelijks.

Redactie:
Joska Dubbeldam, Astrid Beuger,

Arne Goudriaan, Johan Kwisthout.
Opmaak: Patrick van Elewout. De
redactie is te bereiken per email:

joska.d@tiscali.nl of via het
afdelingsadres.

SP Hulpdienst:
Dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00

uur op het Stadserf 1  via
telefoonnr. 076-529 43 32

De Nieuwsbrief van de SP verschijnt
maandelijks bij de brievenbus van
de Sociale Dienst aan de Vlaszak.

Redactie en opmaak:
Joska Dubbeldam

10 juli
gemeenteraadsvergadering,
19.30 uur, Stadserf 1  Breda

wegens de vakanties worden er in
de maanden  juli en augustus,
geen algemene leden-

vergaderingen gehouden.
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In een zonnig buurthuis De Belcrum
vond op zaterdag 7 juni voor de
tweede maal een Socialisme- bijeen-
komst plaats. Een twintigtal
geïnteresseerden uit Breda en daar
buiten kwam bijeen om te
discussieëren over kwesties als de
geschiedenis van de anti-oorlogs-
beweging en meer recent over de
anti-oorlogsbeweging tegen de aan-
val op Irak. Na een inleiding van
Samer Alzaidy kwamen aan bod uit-
eenlopende thema’s als de noodzaak
van het internationalisme, wel of
geen pacifisme en de relatie arbei-
dersbeweging en antimilitaristische
beweging. Het tweede onderwerp
‘Reclaim the Game: socialisme in de
praktijk van de profsport’ werd inge-
leid door raadslid Johan Kwisthout.
Aan de hand van praktijkvoorbeeld
NAC Breda behandelde hij de verhou-
ding volkssport en commercie, hoe
kunnen we de inbreng van de fans
vergroten en de invloed van het
grote geld terugdringen? Het is be-
langrijk om enerzijds een antwoord te
formuleren op de concrete bedreiging
van het bestaan van de club en an-
derzijds de roep om meer geld van de
gemeente, uiteindelijk opgebracht
door de bevolking. Onder het motto
‘wie het verleden net kent gaat het

heden weerloos tegemoet’ stonden
we stil bij de geschiedenis van de
Nederlandse arbeidersbeweging. We
spraken over de late  kapitalistische
ontwikkeling van Nederland, de So-
ciaal-Democratische Bond van
Ferdinand Domela Nieuwenhuis, de
Sociaal-Democratische Arbeiderspartij
(SDAP), over het anarchisme, de
groei van het reformisme, de Spoor-
wegstakingen van 1903 en de invloed
van de Eerste Wereldoorlog. Die laat-
ste gebeurtenis zorgde samen met de
Russische Revolutie van 1917 voor
een schisma in de internationale so-
cialistische beweging. Het ondersteu-
nen door de meerderheid van de lei-
dingen van de diverse socialistische
partijen resulteerde in de formatie
van oppositiestromingen, die aange-
moedigd door het omverwerpen van
het kapitalisme in Rusland de aanzet
vormden van de communistische par-
tijen. We discussieerden uitgebreid
over de gevaren en uitdagingen van
een verder groeiende SP.  Moet onze
partij wel of geen bestuurs-
verantwoordelijkheid op zich nemen in
Colleges van Burgemeester en Wet-
houders waarbij samengewerkt wordt
met rechtse partijen? Hoe willen we
geloofwaardig blijven als socialis-
tische partij en hoe voorkomen we

Verslag Socialisme-dag Breda 2003
het slachtoffer te worden van de
strategie van de voorzichtige hervor-
mingen zoals dat met de oude so-
ciaal-democratie gebeurde? De dag
vond zijn afsluiting in een inleiding
over de Russische Revolutie en de
ontaarding daarvan in het stalinisme.
De lessen van ineenstorting van het
Oostblok zijn voor iedere heden-
daagse socialist van groot belang.
Iedere oprechte anti-kapitalist moet
nadenken over de lessen die hieruit
te trekken zijn. We kunnen het ons
niet nogmaals veroorloven om het
socialisme te laten bezoedelen door
de ‘syfilis van de arbeidersbeweging’
zoals de bekende Nederlandse revolu-
tionair-socialist Henk Sneevliet het
socialisme noemde. Al met al een
geslaagde dag en het voornemen is
om volgend jaar een Socialisme-dag
2004 te organiseren.

Het nieuwe bestuur stelt zich voor...

Koos Gouka
Ik ben 59 jaar en actief geweest als
ondernemer. In mijn werk ben ik heel
wat misstanden tegen gekomen.
Misstanden op velerlei gebied. Om
iets tegen deze misstanden te on-
dernemen, heb ik me aangesloten bij
een politieke partij. De keuze voor de
SP was niet zo moeilijk nadat ik de
programma’s van diverse partijen had
gelezen. De SP was en is bij uitstek
een partij van en voor gewone men-
sen met daarbij een zeer aanspre-
kende ideologie. Inmiddels ben ik al
meer dan 9 jaar actief lid van de SP.
Op dit moment ben ik voorzitter van
de afdeling. Daarnaast ben ik (al
jaren) penningmeester.
Ik maak deel uit van de fractie. In de
raadscommissie’s is mijn voornaamste
taak: Volkshuisvesting in al zijn gele-
dingen (commissie SOVV). Daarnaast
volg ik met regelmaat de commissie’s
AZ (Algemene Zaken), SAW (Sociale
Zaken) en ECG (Economische Za-
ken).
Ik hoop dat ik mij nog lang met en
voor de SP zal mogen inzetten.
Hoewel het wel wenselijk is dat
nieuwe leden zich ook aangetrokken
voelen om een bijdrage te leveren.

Joska Dubbeldam
Voor de SP afdeling Breda ben ik ac-
tief als bestuurslid sinds april 1996. In
november van dat jaar begon de SP
met het uitdelen van een nieuwsbrief
aan cliënten en bezoekers van de
Sociale Dienst en deze actie is de
langstlopende actie van de afdeling
Breda. Ik maak de Nieuwsbrief iedere
maand en deel hem ook uit. Dit doe ik
samen met Sofia Zajner. Sinds onge-
veer 3 jaar ben ik de eindredactrice
van Slagkracht 12, de Bredase SP
krant die iedere maand bij de Tribune
zit. Naast de redactie (zie hiernaast)
zijn er ook vele anderen die een bij-
drage leveren aan Slagkracht 12.Voor
de SP ben ik tevens betrokken bij de
werkgroep “Zij aan Zij in de Raad”,
een werkgroep van politiek actieve
vrouwen in Breda, dit doe ik samen
met Jasna van Wijk én ik ben secre-
taris van de Stichting Toekomst Heilig
Hartkerk in Breda.
Ik ben 38 jaar, studeer Culturele en
Maatschappelijke Vorming aan de
Hogeschool Brabant, woon in het
centrum van de stad en werk als
coördinator bij de Stichting Samen op
Reis, een stichting die vakanties or-
ganiseert voor verstandelijk gehandi-
capte mensen.


