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OP MAANDAG 28 JUNI MOCHT DE GEMEENTERAAD 
EEN NIEUWE BURGEMEESTER KIEZEN. 

Althans, een voodracht opstellen voor de minister met de gewenste kandidaten op
plaats 1 en 2, waarbij de minister hieruit vrijwel altijd kandidaat 1 benoemt.

Hoewel deze vergadering strikt geheim was, heeft u in BN/De Stem een gede-
tailleerd verslag kunnen lezen. Daar de raadsleden geheimhouding opgelegd is 
- ik wordt geacht 75 jaar lang mijn mond te houden over het besprokene - 
kan ik het verloop van de stemmingen ontkennen noch bevestigen. 
Dat is best frustrerend, want ik had best wat willen schrijven over hoe 
meerderheden in zo’n vergadering tot stand komen, en waarom een vergadering
waarin alleen gestemd moet worden drie uur duurt. Maar helaas, ik mocht zelfs
tegen mijn partner niets zeggen over het verloop van de vergadering. 
Des te pijnlijker als er anderen kennelijk minder scrupuleus zijn 
- er van uitgaande dat de Stem geen microfoon verstopt heeft.

Waarom was de SP aanwezig bij zo’n bizarre vergadering? Waarom doet de SP
mee met een rituele dans waarbij de geur van vriendjespolitiek en elkaar kluiven
toewerpen wel heel nadrukkelijk in de lucht hangt? Daar hebben we zelf ook lang
over gesproken, maar de doorslag gaf toch dat onze stem wel eens doorslaggevend
kon zijn. Hoe je het ook wendt of keert, de burgemeester heeft een stem - en zelfs
de beslissende stem - in het college, en alles bij elkaar is het minder slecht voor de
stad als daar een PvdA’er zit dan een VVD’er.

Enfin, de voordracht is uiteindelijk de deur uitgegaan met Van der Velden (PvdA)
op 1 en Van Beek (VVD) op 2. In hoeverre onze fractie daar cruciaal in is geweest
mag ik niet zeggen. Wat ik wel mag zeggen, is dat mijn afkeer voor het politieke
spel na maandagavond alleen maar groter is geworden.

Johan Kwisthout
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Joost Mag het weten
Beste SP leden

We hebben het niet slecht gedaan. Ik bedoel de Europese
verkiezingen natuurlijk. Van 1 naar 2 lijkt niet veel maar
gezien het feit dat de hoeveelheid vertegenwoordigers naar
beneden gaat is het een meer dan plus 1 stijging. Als we de
verkiezingsuitslag doortrekken naar het landelijk. Is niet
gepast maar gebeurd toch. Dan kun je stellen dat alles ter
rechter zijde van het midden verliest en dus dat links sterk
in opkomst blijft.
Of zich dat dan weer omzet naar een solide verkiezingsuit-
slag zal de tijd ons leren. Zolang u als lid actief bent en bli-
jft en helpt in kaart te brengen waar de pijnpunten van de
maatschappij zitten, kunnen wij vanuit het bestuur, de frac-
tie, de provincie, landelijk en Europees ons hard te maken
voor hetgeen waar wij met zijn allen voor staan.
Een gezond, sociaal Nederland waar men op elkaar past.

Alvast een hele fijne vakantie gewenst namens de Redactie, 
het bestuur en de fractie van de Sp afdeling Breda.

Maurice Spapens

BEZUINIGINGEN OP
ACTIVITEITENCENTRA’S 2

Het stukje over bezuinigingen op actiteiten-centra  waar
ik in de 1 na laatste slachtkracht over schreef, zijn van
de baan.

Vriendelijke groet,
Arne Goudriaan
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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 ! ! !

Met spoed gevraagd; 
Actieve leden, jong, oud, man,

vrouw, klein, groot,
gekleurd, niet gekleurd, denkt u

dat u kan bijdragen aan 
een 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



VIP

Ik ben een VIP, een Very Important Person. Nee, uw fractievoorzitter heeft 
het niet plotseling hoog in de bol gekregen, het staat er echt. Het bestuur 
van Breda Hippique heeft twee VIP-kaarten voor mij klaar liggen, om naar 
het evenement te kijken en een cocktail te drinken met upper-class Breda. 
Zo ook de Taptoe van Breda, waar ik - in tegenstelling tot de legertop - 
geacht wordt in ’tenue de ville’ te verschijnen. In burger dus, voor het 
geval dat ik van plan mocht zijn om in camouflagepak te komen.

Ik krijg vaak dit soort uitnodigingen. Van het ChassØ-theather, voor een 
gala-voorstelling; van de KMA om te borrelen met de gouverneur; van de 
Grote Kerk om bij een of andere opening op protocollair gepaste afstand van 
Hare Majesteit te staan; van de burgemeester om jaarlijks te barbequen of 
een goed gesprek ’op de hei’ te hebben. Als raadslid schijn je nogal 
belangrijk te zijn.

Weest u gerust, dit soort uitnodigingen verdwijnen bij ons linea recta in 
de prullenbak. De SP heeft er geen behoefte aan om op uw kosten te 
netwerken. Wat hoe je het ook bekijkt, u betaalt via de belastingen, 
subsidies en dergelijke uiteindelijk de rekening. U betaalt ook de rekening 
van de raadsleden die na de raadsvergadering een borrel drinken in Publieke 
Werken. En wij socialisten voelen ons eigenlijk niet zo thuis tussen die 
hoge omes. Die hele sfeer van ’ons kent ons’ en ouwe jongens krentenbrood 
leidt er alleen maar toe, dat je wellicht wat minder kritisch wordt omdat 
je ook ’een van hun’ bent. En laten we eerlijk zijn: daar is het om te 
doen! We krijgen geen uitnodigingen omdat we gezellig zijn, of omdat ze ons 
ook eens een verzetje wensen, maar omdat de hele sfeer van de gemeenteraad 
erop gericht is om een dergelijk ’samen’-gevoel te creeren.

Uitnodigingen waar we wel op in gaan, zijn verzoeken van buurtbewoners om 
hen te ondersteunen, bijvoorbeeld in een actie tegen verhuurder of 
energiebedrijf. Uitnodigingen om zelf eens te ervaren hoe een fabriek kan 
stinken, hoe beleid in de praktijk uitpakt, of om ons op de hoogte te 
stellen van het wel en wee in de wijk. En dan niet geregisseerd door de 
gemeente, waar de straatveger de dag voordat de raad zijn opwachting maakt 
de stoep veegt en het onkruit wiedt. Daar voelen we ons meer op zijn plek 
als bij de Taptoe.

Johan kwisthout
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EEN BRIEFWISSELING

A.G. Sciarone Breda, 10 maart 2004
Beste heer Sciarone,

Dank u voor uw brief dd. 3 maart jongstleden. U heeft de brief gestuurd aan de raadsfractie; ik
wil echter voorstellen uw brief en mijn antwoord daarop te publiceren in Slagkracht 12, ons
plaatselijk ledenblad. Binnen onze afdeling hechten we grote waarde aan een democratische 
discussie, en ØØn van de garanties hiervoor is dat alle leden kennis kunnen nemen van de 
opvattingen die binnen de afdeling leven. Tenzij u hier bezwaar tegen maakt zal ik uw brief en
deze reactie daarop dan ook doorgeleiden naar de redactie van Slagkracht 12.

Dan inhoudelijk: ik ben het in belangrijke mate oneens met uw analyse en voorstellen. Binnen de
SP huldigen we inderdaad het standpunt dat er in een socialistische maatschappij naast een recht
op werk ook een plicht tot werk moet zijn, voor wie daar toe in staat is. Ik steun dat standpunt,
indachtig het principe ’iedereen geeft naar vermogen en ontvangt naar behoefte’.

Om het recht op arbeid (lees: het recht om een zinvolle bijdrage aan onze gezamenlijke rijkdom
te leveren) te garanderen zal er echter veel moeten veranderen in de wereld. In ieder geval
moeten de economische verhoudingen gewijzigd worden, zodat we democratisch samen kunnen
beslissen over wat en hoe we produceren, hoe we de beschikbare middelen en arbeidskracht in
zetten enzovoort. Pas in die situatie kun je garanderen dat iedereen de mogelijkheid heeft om zijn
of haar kwaliteiten het beste tot zijn recht te laten komen, door zich in te zetten voor ons 
gezamenlijk belang. Pas dan is het ook zinvol om over een plicht tot werken te spreken: binnen
onze kapitalistische verhoudingen, waar structurele werkloosheid noodzakelijk is om de
looneisen te matigen, zal een arbeidsplicht zoals u die voorstelt er alleen maar toe leiden dat deze
’reserve-arbeidskrachten’ uitgebuit worden om het zwaarste en vieste werk te doen tegen een zo
laag mogelijke betaling. Ik voorzie ook ontwikkelingen zoals in de VS, waar gemeenten hele
plantsoenendiensten ontslaan om vervolgens werklozen te verplichten hetzelfde werk te doen,
maar dan op straffe van verlies van hun uitkering.

Een (bijstands-) uitkering is in Nederland te laag om normaal te kunnen functioneren in deze
maatschappij. Dat is door verschillende - bepaald niet socialistische - instanties zoals het 
Sociaal-Cultureel Planbureau en het NIBUD meermalen aangegeven. Vandaar dat ik het een bijs-
tandsmoeder niet kwalijk kan nemen dat ze een ochtend in de week zwart gaat poetsen om eens
wat leuks voor haar kinderen te kunnen doen. Terecht maakt de SP zich drukker over miljonairs
die - al zwemmen ze in het geld - al het mogelijke doen om de belasting te ontduiken om zo nóg
meer bij elkaar te kunnen graaien!
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U stelt: ’bij asperges steken enz. moeten we Polen laten werken omdat werkloze mensen er geen
zin in hebben’. Ik zou de situatie wat anders willen bekijken: omdat werkgevers het vertikken om
dit zware werk fatsoenlijk te betalen, probeert de regering nu om een blik goedkope, eenvoudig
uit te buiten arbeidskrachten hier naar toe te halen. Een betere manier om verdeeldheid onder de
arbeiders te zaaien is moeilijk denkbaar: wie kan er nog looneisen stellen - om ook een graantje
mee te pikken van de door hen geproduceerde winst - als ’het kapitaal’ kan dreigen om goed-
kopere arbeidskrachten binnen te halen? Terecht dat de SP zich hier met hand en tand tegen
verzet!

Om dezelfde reden zie ik ook geen heil in uw voorstel om mensen ’oproepbaar’ te maken als flexi-
bele arbeidskracht. Ook hier zie ik vooral het gevaar dat dit ’reserveleger’ ingezet gaat worden om
verdeeldheid te zaaien en mensen tegen elkaar op te zetten.

Samenvattend: natuurlijk is het erg dat er aan de ene kant nuttig werk blijft liggen, en aan de
andere kant velen nutteloos langs de kant staan; ik denk echter dat dit een consequentie is van
onze kapitalistische markteconomie, en dat het noodzakelijk is om aan dat ’probleem’ wat te doen.

Met vriendelijke groet,
Johan Kwisthout, Fractievoorzitter SP Breda

A.G. Sciarone Breda, 14 maart 2004
Geachte Mijnheer Kwisthout,

In antwoord op uw brief van 10 maart: ja, ik vind het een prima idee mijn brief en uw antwoord
daarop af te drukken in Slagkracht. Het moet dan wel integraal gebeuren om te voorkomen dat het
idee niet goed overkomt.
Wat betreft uw inhoudelijke argumenten voor het ’oneens’ zijn met mijn suggesties: ik ben het
geheel met u eens dat moet worden voorkomen dat ’oproepbaren’ worden uitgebuit. 
Daartoe kennen we in Nederland dan ook het minimum-loon. Het oproepen moet met een zekere
’intelligentie’ of beter nog: ’met gezond verstand’ gebeuren. Als iemand met een bijstandsuitkering
wordt opgeroepen en die uitkering 70% van het minimumloon bedraagt, is hij voor 70% 
oproepbaar voor een baan waarvoor normaliter het minimumloon wordt betaald. Wordt iemand
opgeroepen voor ziekenverzorger waarvoor meer wordt betaald dan het minimumloon dan is een
bijstandsgerechtigde voor navenant minder uren oproepbaar. Uw voorbeeld van de Amerikaanse
plantsoenendienst zou derhalve in mijn systeem niets opleveren voor de overheid: ze werken niet
langer dan de uitkering oplevert en die moet tenslotte ook door de overheid worden betaald.
U geeft heel juist aan dat er ook een plicht tot werk is. Ook daarin voorziet mijn voorstel: veel
mensen zijn niet in staat zelf werk te vinden (naast de mensen die liever geen werk zoeken om
allerlei redenen). 



Het is de plicht van de overheid die mensen daarbij te helpen (via het oproepsysteem) in plaats
van gemakzuchtig een uitkering te verstrekken. Aan werk helpen, dat is pas sociaal. 
Bovendien heeft dat als gunstig nevenverschijnsel dat het oneigenlijk gebruik van de 
bijstand gaat verdwijnen waardoor het uithollen van de uitkeringen kan worden gestopt en de
solidariteit kan worden versterkt.
Ik ben het overigens geheel met u eens dat een bijstandsmoeder een ochtend in de week zwart
gaat poetsen. Het mogen van mij ook meer ochtenden zijn. Wel vind ik het beter dat ze via
’oproep’ tenminste het minimumloon gaat verdienen. Dan is ’zwart’ werken niet meer nodig en
wie in de resterende tijd nog wat wil bijverdienen veroorzaakt ook geen probleem.
Er zal vast niet voldoende plek zijn in Slagkracht om deze brief mee te plaatsen. 
Wellicht kan dat in een volgend nummer samen met suggesties van andere leden.

Met vriendelijke groet,
A.G. Sciarone

Aan: SP-afdeling Breda Breda, 15 juni 2004
Geachte Mijnheer Kwisthout,

U herinnert zich hopelijk nog mijn brief van 3 maart waarin ik heb proberen duidelijk te
maken hoe de solidariteit gered kan worden. U hebt mij daarop per brief geantwoord op 10 maart
en geschreven dat u onze brieven zou laten publiceren in ’Slagkracht’, hetgeen overigens tot op
heden niet is gebeurd.

In het laatste nummer 12 van Slagkracht lees ik uw droevige stukje Ontslag dreigt voor
vele WIW’ers. Het probleem dat u signaleert kan m.i. perfect worden opgelost met mijn voorstel
voor het ’oproepbaar’ maken van mensen zoals geformuleerd in mijn bovenvermelde brief van 3
maart. Ik neem de vrijheid u dat hier nogmaals uit te leggen.
Bij afschaffing van Wiw’ers hebben deze mensen recht op een uitkering. Stel dat iemand 800
euro uitkering krijgt. Stel vervolgens dat het werk dat ze als Wiw’er deden wordt gewaardeerd op
1600 euro per maand. In mijn stelsel van ’oproepbaarheid’ kan iemand voor dat werk voor 50%
(800/1600) worden opgeroepen. Hij heeft dan een halve baan. De organisatie die een beroep doet
op ’oproepbare’ mensen heeft dus twee van zulke mensen nodig om een volle plaats te bezetten. 
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De voordelen zijn groot:
1. Mensen die zelf geen regulier werk kunnen vinden worden geholpen aan een 

(deeltijd) baan.
2. Mensen voelen zich weer nuttig in de maatschappij.
3. O.a. non-profit organisaties en andere belangrijke instituten (hulp aan ouderen, 

toezicht op stations, sportverenigingen, enz) kunnen beter functioneren dankzij dit 
gesubsidieerde werk.

4. Het geld dat de overheid uitgeeft levert ook iets positiefs op: regulier werkende 
mensen zullen steeds minder klagen over ’hun’ belastinggeld.

5. Jongeren die zich vervelen en zich daardoor niet correct gedragen zullen daaraan 
minder behoefte krijgen.

6. Mensen die liever niet werken en onterecht profiteren van uitkeringen zullen nu 
moeten werken of afzien van hun uitkering.

7. Frauduleuze mensen gaan nu - deels - reglier werken waardoor bijstandsfraude e.d. 
automatisch minder wordt.

8. De overheid kan geen misbruik maken van oproepbare mensen door automatisch 
100% op te roepen: men kan slechts worden opgeroepen voor het bedrag dat 
beschikbaar is in relatie tot de prijs van het werk in het normale verkeer.

U ziet het: we kunnen allemaal weer een stuk vrolijker worden. Melkert-banen e.d. zijn, hoe
goed ook bedoeld, geen oplossing. De totale uitkeringssom voor de overheid wordt er alleen
maar groter door en de oneigenlijke gebruikers van uitkeringen die de solidariteit verpesten
verdwijnen er niet door.
Ik hoop dat ik u als mede Sp-er aan het denken heb gezet.
Met vriendelijke groet,

A.G. Sciarone

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
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ROOD OP BREDA BARST

Tijdens de afgelopen vergadering hebben we de laatse details over onze stand op
Breda Barst doorgenomen. We zullen met vijf of zeven mensen op zondag 27 juni
tussen 13:00 en 18:00 uur aanwezig zijn. Onze stand zal zich bevinden op de hoek
van de rij, omdat we de ruimte nodig hebben voor de activiteiten die op het pro-
gramma staan. Zoals bekend gaan we foldermateriaal ed. uitdelen. Verder kunnen
de bezoekers spelletjes bij ons komen spelen. De spelletjes die de mensen bij ons
kunnen komen doen zijn in ieder geval; raden hoeveel tomaten er in de bak zitten,
blik werpen en touwtje springen met groot springtouw. Er zullen misschien veel
mensen zijn die zich afvragen wat dit met politiek te maken heeft. Spelletjes doen
heeft natuurlijk niet veel met politiek te maken. Nou ja, daar worden natuurlijk
ook weleens spelletjes gespeeld, maar dan anders. Wij houden deze SPelletjesdag
op Breda Barst om wat bekender te worden in Breda, op deze manier willen we in
contact komen met jongeren en de nieuwsgierigheid opwekken naar ROOD. Als
het weer een beetje meezit moet dit een geslaagde dag worden.
De actie tegen bezuinigen op thuiszorg loopt nog steeds, er komen nog steeds
kaarten binnen. We hadden nog wat kaarten over en gaan deze nog verspreiden, of
hebben dat inmidels al gedaan. We hebben besloten de actie door te laten lopen tot
september, dan weten we zeker dat alle kaarten binnen zijn. 
We hebben ook afgesproken tot september een zomerstop te houden. Dit doen we
omdat we nog te weinig actieve leden hebben om in de vakantietijd door te blijven
gaan. Na Breda Barst houden we nog een bijeenkomst om wat na te praten en
misschien wat ideeºn te bespreken voor september, hierbij zijn nog niet actieve
leden natuurlijk ook van harte welkom. 

E-mail ROOD Breda: roodbreda_matijs@hotmail.com 
of 
bel 06-14784705
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