
VOEDSELBANKEN: VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN

Veel Bredanaars maken noodgedwongen
gebruik van de diensten van de
voedselbank. De SP is blij met de
solidariteit die de vele vrijwilligers bij de
verschillende voedselbanken in Nederland
met hun medemens tentoonstellen. Aan de
andere kant zouden voedselbanken in
Nederland niet nodig moeten zijn.

Veel huishoudens zijn vanwege een structureel
inkomensprobleem genoodzaakt aan te kloppen
bij de voedselbank. SP-Kamerlid Jan de Wit riep
namens de SP al eerder op tot een
armoedetoeslag voor deze huishoudens, maar
het kabinet en de coalitiepartijen vonden dit toen
overbodig. Het onderzoek laat zien dat het
kabinet de plank mis slaat. Voor veel klanten
van de voedselbank is het huidige sociaal
minimum echt te laag.

Een landelijk onderzoek liet zien dat het aantal
gebruikers van voedselbanken nog steeds stijgt.
83% van de klanten heeft schulden, die vaak
structureel van aard zijn. Vaak betreft het
eenoudergezinnen met relatief hoge woonlasten
en hoge kosten voor levensonderhoud.
Specifiek Bredase cijfers zijn nog niet bekend.
De SP in Breda is echter van mening dat de
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gemeente deze groep voor een belangrijk deel
over het hoofd ziet, en – ondanks de beperkte
mogelijkheden door een structureel falend
overheidsbeleid – ook lokaal nog een inhaalslag
kan maken.

De SP juicht het toe dat ambtenaren op bezoek
gaan in diverse buurt- en wijkcentra om mensen
te helpen bij het aanvragen van bijzondere
bijstand. Bij de voedselbank komen echter bij
uitstek mensen die waarschijnlijk in aanmerking
zouden kunnen komen voor bijzondere bijstand
en/of schuldhulpverlening.

SP-raadslid Joyce van der Sanden heeft
(onder andere naar aanleiding van een
werkbezoek) het college gevraagd of het
mogelijk is om op vrijdag, tijdens het uitreiken
van de voedselpakketten, ook spreekuur ‘op
locatie’ te houden bij de voedselbank, zodat
ook deze mensen informatie kunnen krijgen
over bijzondere bijstand en kunnen worden
geholpen bij het aanvragen hiervan. Landelijk
blijkt, dat slechts een kwart van de klanten van
de voedselbank aangeeft gebruik te maken van
kwijtschelding van de gemeentelijke belasting.

JOHAN KWISTHOUT
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Op 20 en 22 juni werd in de
gemeenteraad de Kadernota voor
2007 besproken, de belangrijkste
plannen voor het komende jaar.
Daaraan voorafgaand hield de
raad op 9 juni een hoorzitting,
waarop 18 groeperingen in
kwamen spreken. Intussen was al
bekend dat er nog € 450.000 vrij
beschikbaar was. Daar kunt je als
raad weinig mee doen: dat is net
genoeg om ieder raadslid een
bankje in het Valkenberg voor te
laten sponseren.

Er was uit de jaarrekening over 2005
wel 21 miljoen over, maar die waren
al snel weer uitgegeven: € 7,5
miljoen was over van werk wat
gedaan had moeten worden in 2005
en wat doorgeschoven is naar 2006;

€ 10 miljoen gaat in een fonds
‘maatschappelijke ontwikkeling’
waarvan nog niet bekend is hoe dit
geld precies ingezet gaat worden,
en de rest is een verzameling van
kleinere bedragen. Die had de
coalitie al in de kadernota verwerkt
bij even zoveel onderdelen.

De behandeling van de kadernota
was exact hetzelfde als in vorige
jaren. Alle fracties kregen, na de
schriftelijke reactie op de kadernota,
in de eerste vergadering de kans om
hun standpunten toe te lichten.
Vervolgens was er de mogelijkheid
om de kadernota te wijzigen of op
standpunten van andere fracties te
reageren. Er waren 15 moties en 4
amendementen. De SP had
vanwege de uiterst beperkte

FRANK VERGROESEN
fractievoorzitter

SP STEMT TEGEN KADERNOTA

In juni zijn er – inclusief de
behandeling van de Kadernota –
maar liefst vier raadsvergaderingen
gehouden. Een korte samenvatting
van de hoofdpunten hieruit:

Er werd een interpellatie over de
Heilig Hart Kerk gehouden. U
herinnert zich nog wel de
ontruimingsactie vlak voor Kerstmis.
Wij hadden toen de krakers
aangeraden om een goede advocaat
te zoeken. Er waren immers
eigendommen vernield. Ook hadden
we de krakers gesteund bij de eerste
behoeften. Intussen zijn de krakers
en de gemeente eruit gekomen. De
krakers krijgen € 15.000
schadevergoeding en daarmee was
voor het college de zaak gesloten.
Maar niet voor de SP. Wij vonden dat
door de schikking het college toegaf
dat er fouten gemaakt waren. Daar
horen excuses bij. Maar dat was het
college niet van plan. Het enige wat
ze toegaven was, dat er bij een
volgende “calamiteit” geen negen
dagen nodig zijn om “razendsnel” op
te treden.

Aan de orde was ook de
Milieueffectrapportage Breda Oost
(Bavel en omgeving). Hier is

rechtmatigheid (Geef je het geld aan
de goede dingen uit en op de goede
manier). Dat was een compliment
waard. Er waren toch nog punten voor
verbetering vatbaar waar men dit jaar
aan wil werken. Uit het jaarverslag
bleek, dat er € 21 miljoen niet
uitgegeven was. Maar dat had de
coalitie al gereserveerd voor invulling
van de Kadernota.

“Via Breda”, oftewel de Spoorzone.
Zoals U weet komt er een nieuw
station. Om dat station komen echter
wegen en gebouwen. Dat leidt dan
weer tot de nodige problemen in de
wijken die vlak bij het station liggen.
In dit geval het Stationskwartier en de
Belcrum. Beide wijkraden hadden het
idee gekregen dat de
inspraakavonden er alleen maar voor
de vorm waren. Daarom waren de
raadsleden benaderd. Wij hebben hun
avond in de Belcrum bezocht. Er is
toen uitgebreid van gedachten
gewisseld. Dat was voor de SP reden
om aan de wethouder te vragen om
serieus met de wijkraad te gaan kijken
naar de zogenaamde
“Belcrumvariant”. Welnu, de
wethouder gaf van alles toe maar dat
niet. De motie van die strekking, van
D66, haalde het ook niet. En dan krijg
je een merkwaardige situatie. We
moesten in één keer voor vijf punten
stemmen. Met een daarvan, de

speelruimte van de raad zelf geen
moties of amendementen ingediend:
er was toch geen geld te besteden
dus waarom goede sier maken?

Na twee vergaderingen waren we dus
zover dat alle moties en
amendementen van de oppositie in
de prullenbak lagen en die van de
coalitie waren aangenomen. Nu
zaten er wel een aantal goede
voorstellen in de Kadernota, maar
niet genoeg om er mee in te
stemmen. Om bij mijn eigen
vakgebied – de scheepvaart – te
blijven: wij wilden dat het roer om
ging, maar wat we nu zien is dat de
koers een paar graden gewijzigd is.
Dat vinden we, voor een coalitie met
ambities om het anders te gaan
doen, veel te weinig.

woningbouw en een bedrijventerrein
gepland. Wij konden wel instemmen
met de woningbouw, waarvan ook
een gedeelte betaalbare huizen,
maar hadden veel meer moeite met
75 hectare bedrijventerrein. Er staat
nog steeds veel leeg op de
bedrijventerreinen in Breda, en de
grond is schaars. Daarnaast wil de
gemeente Alphen-Chaam een
bedrijventerrein langs de A58
aanleggen: een veel betere locatie.

De rekenkamer presenteerde zijn
eerste rapport: “De Bredase
begroting nader beschouwd”. Uit het
rapport bleek dat in de begroting
2006 van Breda helderheid,
meetbare doelen en duidelijke
omschrijvingen ontbreken. Nu is het
allemaal te vrijblijvend en versluierd.
Ook is voor raadsleden niet te
achterhalen wat en hoeveel er
verbeterd is. De SP kon dus de
conclusies van de rekenkamer
volledig onderschrijven. De vraag
blijft wel of de coalitie er ook iets
mee gaat doen?

Het jaarverslag 2005 van de
gemeente kwam ook aan de orde.
Voor het eerst een verklaring van de
accountant voor getrouwheid en

RAADSVERGADERING JUNI



DE LINKEROEVER VAN DE MARK
Dit is de tweede 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.
Deze keer Rob van der Sman, geboren te Rotterdam op 9 november
1948 en in 1976 in Breda komen te wonen en oprichter van de SP
alhier.

Rob ging vrijwilligerswerk doen voor
de Wereldwinkel, die toen in het
pand van de Vrije Boekhandel zat.
Tevens kreeg hij politieke scholing
van Ad Bijma (nu directeur van Cos-
Nederland) van Werkgroep Richting.
Deze werkgroep is indertijd bekend
geworden door haar publicatie
‘Macht in Breda’, een soort kopie van
de zogenaamde ‘honderd van
Mertens’ vertaalt naar het Bredase.
Mertens, vakbondsleider van het
NKV, zei dat Nederland door 100
families werd geregeerd. Rob heeft
toen meegewerkt aan de verbouwing
van de Ambachtsschool tot de PLU,
de voorloper van PARA(PLU), hield
een Justitieel Klachtenburo (wat
Verdonk in Nijmegen deed…) in het
roemruchte pand nummer 31 in de
Van Goorstraat, waar verschillende
linkse clubs hun thuisbasis hadden
en tenslotte was hij actief in het
JAC, het nu wegbezuinigde JIP.

Tropenjaren

In 1980 vroeg Tiny Kox (nu Eerste
Kamerlid voor de SP) uit Tilburg of
Rob er voor voelde om in Breda een
afdeling van de SP op te zetten. Dat
werden Tropenjaren.
In die tijd ging je colporteren langs
de deuren ’s avonds om mensen te
interesseren voor de SP. Er kwamen
steeds meer leden, maar de
actieven waren op een hand te tellen
en kwamen en gingen. Ze hebben in
diverse acties gevoerd, zoals in 1985
kleren inzamelen voor de stakende
mijnwerkers in Engeland, een actie
om de OZB te laten kwijtschelden
aan mensen met een laag inkomen,
nu doodnormaal, en verder is ervoor
gezorgd dat de huurders van alle
woningbouwverenigingen in Breda
hun waarborgsom van 100 gulden,
toen veel geld, niet meer hoefden te
betalen. Ook de actie om de
servicekosten terug te krijgen van de
Tv-antenne was gelukt.

Deze betaalde men dubbel, zowel aan
Casema als aan de
woningbouwvereniging.
De Hulpdienst deed Rob gewoon aan
huis.
Het meedoen aan verkiezingen in
1986 was vooral bedoeld om
aandacht te krijgen.
De pers in die tijd, in de vorm van
Eugene Loomans was ook niet altijd
even makkelijk, want die was op de
hand van de PSP, dus de SP kwam
niet altijd in het nieuws.
In 1992 kwamen er weer nieuwe
actieve leden bij en Rob werkt ze
een beetje in en doet het daarna
rustiger aan.

Helaas is het archief uit die
beginjaren verloren gegaan.

Rob verwacht niet dat er nu een links
kabinet komt van GroenLinks, SP en
PvdA, want: ‘Er smeult een vuurtje
tussen de SP en de PvdA om je aan
te branden zo heet’.
Als mensen nu klagen over de politiek
of bepaalde bezuinigingen zegt Rob:
‘Gewoon SP stemmen!’
In 1998 is Rob Sociaal-Juridische
Dienstverlening gaan studeren en nu
werkt hij in de Gemeente Zundert bij
Sociale zaken.

HANS CREEMERS
commissie- en bestuurslid

verkeersoplossing, zijn we het niet
eens. En dan kun je in de raad
alleen maar tegen het hele voorstel
stemmen. Maar we zien wel degelijk
het nut van het nieuwe station in.
Als laatste de nieuwe
rechtspositieregeling voor raads- en
commissieleden. Op zich een
verbetering: zaken zijn helderder
omschreven en er staat nu duidelijk
wat wel en niet mag. Het venijn zat
echter in de staart, namelijk de
invoering. Dat zou op 1 januari 2007
gebeuren. Alleen had de raad
bedacht dat de loonsverhoging wel
op 1 april 2006 kon ingaan. Daarmee
gaven de raadsleden zichzelf een
bonus van bijna € 1000. Dat was
voor de SP onverteerbaar en daarom
hebben we tegen het voorstel
gestemd.

Hoge Nood?

Met het lekkere weer van de
afgelopen tijd is het weer gezellig
druk in het Valkenberg. Ouders met
kinderen kunnen in het centrale Park
Valkenberg nergens terecht als het
om grote en kleine boodschappen
gaat.
Tevens kun je een boete krijgen als
je het in de bosjes doet.
Deze klachten kwamen ons ter ore.
Daarom heeft commissielid Hans
Creemers in de Rondvraag van de
laatste Commissie Bestuur aan de
burgemeester gevraagd of het geen
wenselijke keus is een toilet in het
park te plaatsten. De Burgemeester
vond het een redelijk voorstel en zou
het met de CDA-wethouder Oomen
van Stadsbeheer bespreken.

NIEUWSOVERZICHT

fractievoorzitter
FRANK VERGROESEN

VOLGENS BEN

Ben geniet van een
welverdiende vakantie!
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ROOD
SP IN ETTEN-LEUR VAN DE GROND

COLOFON

ALS WE ZÓ GAAN BEGINNEN...

Naast ROOD voorzitter is ondergetekende sinds een half
jaar contactpersoon van de SP kerngroep Etten-Leur. In
deze korte periode zijn er veel dingen gebeurd. We zijn
begonnen met 5 geïnteresseerde SP-ers, met vooral
elkaar leren kennen en wat we zouden kunnen doen. In
april hebben we bij alle leden de befaamde
ledenenquête afgenomen.

Begin dit jaar stond het ledenaantal op 36 en nu is het
41. Hieruit hebben zich nog 2 leden zich bij de kerngroep
gevoegd. En niet veel later volgde een landelijke
scholingsdag ‘hoe richt ik een afdeling op?’ Hier kwamen
we nog meer SP’ers tegen die ook in hun gemeente een
afdeling van de grond willen krijgen. Hier veel van
geleerd, zodat we eindelijk van start kunnen gaan.

En dat deden we... na wat brainstormen over een eerste
actie om ons te introduceren, hebben we besloten om
met een ‘klaagmuur actie’ te beginnen. Afgelopen
zaterdag 24 juni stonden we met een muur van 2 bij 10
meter en 7 man sterk op het raadhuisplein. Van jong tot
oud, ondernemers en asielzoekers, iedereen heeft zijn
zegje kunnen doen. De onderwerpen varieerde van
betere bestrating, meer betaalbare woningen, afblijven
van openbaar groen, beter armoede beleid, meer
voetbalveldjes, schoner winkelhart tot betere opvang
uitgeprocedeerde asielzoekers.

Ook landelijke onderwerpen verschenen op de muur,
zoals goedkoper openbaar vervoer, meer sociale
controle en uiteraard een socialer kabinet. Wat vooral
opviel was dat veel mensen terug verlangen naar de
gulden. En de media gehaald TV&Co tekst, Etten-Leurse
Bode, BN/ De Stem en een radio-interview op Local FM.
Dus 8 juli zullen we de actie nog een keer doen en dan op
de Leur, zodat beiden kanten van de muur vol geschreven
zijn.
En de tribune gaat in Etten-Leur niet meer over de post
maar wordt vanaf deze editie zelf verspreid. En vanaf juli
zal er ook een
inlegvel bij worden
gevoegd. Nog
genoeg te doen dus,
en een hele wereld
te winnen...

Bestuur en raadsfractie genieten in juli en augustus
van hun verdiende vakantie. Slagkracht 12 komt
wel uit: de deadline voor het zomernummer is
zondag 30 juli, en voor het septembernummer
zondag 3 september.
Na de vakantie:
ma 28 aug bestuursvergadering
19.30 uur fractiekamer, stadserf 1
ma 4 sept algemene ledenvergadering.
20.00 uur gemeenschapshuis de

wisselaar, steendorpstraat 2
De maandelijkse afdelingbijeenkomst met de
nadruk op de komende Tweede
Kamerverkiezingen.


