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Ga mee naar Amsterdam!
Op zaterdag 20 september vindt er een grote landelijke demonstratie plaats tegen de
afbraakpolitiek van het kabinet Balkenende 2. De Bredase SP-afdeling organiseert
samen met GroenLinks en de Jonge Socialisten bussen naar deze demonstratie, en
roept haar leden op massaal aanwezig te zijn. Vanaf Breda vertrekken de bussen om
10.30 uur vanaf het station, de prijs per persoon is 10 euro. Een plaats reserveren kan
per telefoon (076-5294052) of email (raadsfractie.groenlinks@westbrabant.net).

De regering van CDA, VVD en D66 wil de komende jaren 17
miljard euro bezuinigen: de WW wordt weer verder
verslechterd, de regels rond de bijstand worden
aangescherpt en ook de WAO staat weer fors onder druk.
Terwijl de werkloosheid met 13.000 per maand toeneemt,
worden de sociale voorzieningen verder afgebroken. Ook het
vroegpensioen, waar werknemers jaren voor sparen om
eerder te kunnen stoppen met werken, dreigt uitgekleed te
worden. En dat, terwijl de top van het bedrijfsleven zich
schaamteloos blijft verrijken en Albert Heijn-topman Moberg
een ‘oprotpremie’ van 10,5 miljoen euro heeft bedongen!

Burgemeester met pensioen

Burgemeester Rutten (VVD) gaat volgend
jaar vervroegd met pensioen. Hij is dan 62
en wil meer tijd aan zijn gezin en zijn
hobbies besteden.

De SP heeft vaak de degens met Rutten
gekruist, met name waar het ging om het
veiligheidsbeleid en de openbare orde
waar hij voor verantwoordelijk is. Ook
vindt de SP, dat Rutten vaak moeite had
het dualisme: de burgemeester is zowel
voorzitter van de raad als van het
college. Hij had er vaak moeite mee om de
oppositie de ruimte te geven in het
raadsdebat, en schroomde niet campagne
te voeren voor voorstellen waar de raad
nog over moest beslissen.

Toch deed Rutten zijn best om
burgemeester voor alle Bredanaars te zijn.
Zo maakte hij met plezier tijd vrij om de
prijzen uit te reiken voor een

opstelwedstrijd die de SP organiseerde
voor kinderen van de basisschool, en was
hij een warm pleitbezorger van de
cursussen ‘lokale democratie’ die de
gemeente op initiatief van de SP voor
scholieren organiseert.

De SP is van mening, dat het - met het
afscheid van Rutten - tijd wordt om de
positie van de burgemeester in de raad ter
discussie te stellen. Sowieso is de SP van
mening, dat iedereen met een
vertegenwoordigende functie - ook de
burgemeester - gekozen moet worden, en
niet in een achterkamertje bij een soort
politieke ruilhandel aan zijn baan moet
komen.

De SP-fractie zal dan ook geen zitting
nemen in een vertrouwenscommissie, dij
zijn mening mag geven over de
kandidaten, als deze nog steeds op een
ondemocratische manier worden
aangesteld.
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In Breda is een college van
CDA, D66 en PvdA aan de
macht, onder leiding van
burgemeester Nijpels.
GroenLinks, dat korte tijd in
het college heeft gezeten,
heeft het vertrouwen
opgezegd in de samenwerking
na het debacle rond het
Chassé-theater, wat in 1995
geopend wordt. De gemeente
geeft geld uit alsof het water
is: 65 miljoen gulden aan het
theater, nog eens een
miljoentje erbij voor de
overdreven luxe bestrating,
20 miljoen voor het
Stadskantoor, en zo worden
er nog wat miljoenen
uitgegeven. Aan de andere
kant moet het geld natuurlijk
wel binnenkomen. Er wordt
flink bezuinigd op de WVG en

Hoera!

In december bestaat de
Bredase SP-afdeling 10
jaar. Een mijlpaal waar
we graag bij stil willen
staan. Het bestuur is op
dit moment aan het
brainstormen over
mogelijke activiteiten.
Graag vragen we u om
met ons mee te denken;
om wat herinneringen op
te halen willen we in
ieder geval in iedere
Slagkracht tot aan
december een verhaal
‘uit de oude doos’ aan u
presenteren. Deze keer:
de bodemloze put uit
1996.

de gemeentelijke lasten zijn
de hoogste van heel West-
Brabant.

De SP is dan al een tijdje aan
de weg aan het timmeren
met acties in Breda en heeft
ook enige bekendheid
opgebouwd in de Tweede
Kamer. Naar aanleiding van
een reeks van
prestigeprojecten en
bezuinigingen brengt de SP in
heel Breda een folder uit, die
op een ludieke manier deze
praktijken aan de kaak stelt.
Met succes: de SP schrijft
ruim 50 nieuwe leden in bij
deze campagne en legt de
basis voor een succesvolle
intrede in de gemeenteraad
bij de verkiezingen in
november 1996.

1996: De bodemloze put van Breda

Op maandag 1 september is een start
gemaakt met een reeks van vier maandelijkse
scholingen in de afdeling over de
basisbeginselen van de SP. In deze eerste
scholing bekeken we de manier waarop
socialisten naar de wereld om ons heen
kijken. We keken bijvoorbeeld terug in de
geschiedenis om te zien hoe onze
maatschappij zich vanaf de steentijd heeft
ontwikkeld, waarom dat zo is gegaan en
welke lessen we hieruit kunnen trekken voor
de toekomst. Op verzoek van vele
aanwezigen worden er in januari en februari
vervolgscholingen gepland waarin we deze
onderwerpen verder uitdiepen.

In de eerstvolgende scholingen komen de
volgende onderwerpen aan bod:

6 oktober  De koppeling tussen actie en
fractie in de SP: hoe proberen we ons
optreden binnen parlement en gemeenteraad
te koppelen aan het werk buiten deze
organen, in (buurt-)acties bijvoorbeeld. Hoe
kunnen actie en raadswerk elkaar versterken,
en waarom voert de SP als politieke partij
eigenlijk actie op straat?

Afdelingsscholing van start gegaan
3 november  Hoe voer je een succesvolle
actie, waar moet je aan denken, hoe
organiseer je mensen en hoe blijf je je
tegenstanders voor. Kortom: een praktische
handleiding voor actievoeren met veel
voorbeelden van geslaagde acties en lessen
van mislukkingen.

1 december  De historie van de SP en de
afdeling. Hoe is de partij ontstaan, hoe heeft
zij zich ontwikkeld en hoe is zij van een kleine
kadergroep gegroeid naar een partij met meer
dan 40.000 leden. En: hoe heeft de Bredase
afdeling zich sinds 1992 ontwikkeld. Voor
nieuwe leden om wat mee te krijgen van het
verleden, én voor mensen die al jaren lid zijn,
om nog eens terug te kijken naar vroeger!

Alle geinteresseerden, maar met name nieuwe
leden, zijn op deze scholingsavonden (iedere
keer op de eerste maandag van de maand)
van harte welkom om 20.00 uur in
gemeenschapshuis De Biesdonk, aan het
Belgiëplein in Breda. De toegang is gratis en
voor koffie wordt gezorgd.
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De website van de SP in Breda
De website van de SP (www.sp.nl) staat
bekend als een zeer informatieve en actuele
site. Minder bekend is dat veel lokale
afdelingen ook een website hebben. Jarenlang
leidde de bredase site (breda.sp.nl) een
sluimerend bestaan. Sinds kort is daar
verandering in gekomen daar de afdeling 2
webmasters (Jeroen en Pieter) aangesteld
heeft om de site te beheren. Inmiddels is
breda.sp.nl actueel en informatief. Maar de
webmasters zijn nog niet tevreden, en leggen
uit waarom niet.

Waarom zijn jullie nog niet tevreden met
de website ?
Omdat er tot nu toe te weinig gebruik van
wordt gemaakt, zowel door de
(bestuurs)leden als de door de andere kiezers
in Breda. Een gemiste kans, want onze
website biedt een platforum aan iedereen. Via
ons forum kunt u uw reacties richten aan het
bestuur, of de fractieleden van de SP in
Breda, waarop zij op hun beurt weer kunnen
reageren. Deze communicatie is voor iedere
belangstellende (met een internetverbinding)
zichtbaar en iedereen die geinteresseerd is
kan natuurlijk zelf reageren.

Wat wordt er zoal besproken op het forum
?
Eigenlijk kan iedere denkbaar onderwerp daar
besproken worden. Zo zijn er al discussie
geweest over integratie, politie, Amerikaanse
buitenlandse politiek enzovoorts, maar
bijvoorbeeld ook over de voors en tegens van
een socialistische planeconomie. Het is
leerzaam om te lezen hoe uw medeleden, het

bestuur of de gemeenteraadsleden tegen
bepaalde zaken aankijken. Dat dit tevens een
drempel is blijkt wel uit het feit dat we van de
meeste bestuursleden en van de halve
gemeenteraadsfractie nog geen enkele reactie
op het forum hebben gezien. Echter de
bezoekers van onze website hebben er recht
op om te weten hoe bestuur en fractie over
bepaalde zaken denken. Deze zitten er
tenslotte namens en dankzij de leden en de
kiezer. Het is dus volkomen normaal dat het
bestuur en fractie regelmatig wat publiceren.
En ook in het openbaar om uitleg kunnen
worden gevraagd. In theorie is dit namelijk al
het geval, in de praktijk nog nauwelijks.

Er zijn ook mensen die geen internet
hebben.
Correct. Voor deze mensen verandert er dus
niets, we blijven alle leden van informatie
voorzien op de wijze zoals ze gewend zijn.
Graag zouden we de mensen vaker informatie
willen opsturen om ze beter de gelegenheid te
geven zich op de hoogte te stellen, echter de
hoge kosten waarmee dit gepaard gaat laat
dat niet toe. Via de site kunnen wij,
kostenloos, in iedere geval een grote groep
van onze leden bereiken en is er ook sprake
van interactie.

Hoe kan ik meedoen op het forum ?
Ga naar http://breda.sp.nl/forum , bovenaan
staat “welkom op het forum/nieuw op het
forum” klik daarop. Klik dan op “hoe kan je iets
posten op het forum” en daar wordt het
duidelijk uitgelegd. Kom je er niet uit, stuur
dan een e-mailtje naar webmasterbreda@sp.nl
dan zal één van ons wel even helpen.

breda.sp.nl/forum

Slagkrachtredactie zoekt medewerkers
De redactie van Slagkracht 12, het
plaatselijke nieuwsblad van de SP,heeft hard
nieuwe medewerkers nodig. We zijn op zoek
naar leden die het leuk vinden af en toe een
artikel te schrijven, mensen te interviewen en
dergelijke. De redactie bepaalt ook welke
artikelen van leden wanneer geplaatst
worden.

De redactie komt één keer per maand samen
om de inhoud van de volgende Slagkracht te
bepalen. Verdere communicatie gebeurt
wanneer nodig per email of telefoon.

We schatten dat je zo’n twee a drie dagdelen
in de maand hiermee bezig bent, afhankelijk
natuurlijk van de energie die je er zelf in wilt
steken, en afhankelijk van de hoeveelheid kopij
die door de leden wordt aangeleverd/

Lijkt het je leuk om je op deze manier als
vrijwilliger voor de SP in te zetten, neem dan
eens contact op met de redactie!

Overigens kan ieder SP-lid wat zijn of haar
mening wil uiten over iets wat de Bredase SP
aangaat, een artikel opsturen naar de
redactie.



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

20 september
Demonstratie tegen Balkenende-2,
Dam, Amsterdam, 13.00 uur.
Bussen uit Breda vertrekken om
10.30 uur van het Stationsplein.

6 oktober
Scholingsbijeenkomst: De SP
binnen en buiten het parlement,
gemeenschapshuis De Biesdonk,
Belgiëplein, 20.00 uur.

30 oktober
Gemeenteraadsvergadering,
Stadserf 1, 19.30 uur.

3 november
Scholingsbijeenkomst: De SP in
actie, gemeenschapshuis De
Biesdonk, Belgiëplein, 20.00 uur.

10 november
Algemene Ledenvergadering,
gemeenschapshuis De Biesdonk,
Belgiëplein, 20.00 uur.

27 november
Gemeenteraadsvergadering,
Stadserf 1, 19.30 uur.

1 december
Scholingsbijeenkomst: De historie
van de SP, gemeenschapshuis De
Biesdonk, Belgiëplein, 20.00 uur.
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Het Politieke Spel...
Ik zit al een jaar of zeven in de Bredase gemeenteraad, maar wat er op
de julivergaderingen rondom het Brabantplein gebeurde, zo zout heb ik
het nog nooit gevreten, om maar eens een staande uitdrukking te
gebruiken. Wat was er aan de hand: in februari had een unanieme raad
besloten dat er bij de kadernota - die in juli vastgesteld zou worden -
extra geld uitgetrokken zou worden voor het opknappen van het
Brabantplein, wat al vele jaren een verloederde indruk maakt. Mooi.
Raad blij, buurt blij, winkeliers blij, iedereen tevreden. Tot het college
met een kadernota kwam waarin geen geld was gereserveerd voor het
Brabantplein. De oppositiepartijen dienden een motie in waarin het
college werd opgedragen als de wiedeweerga alsnog het raadsbesluit
uit te voeren. De collegepartijen (CDA, VVD, PvdA) steunden de motie
niet, met als belangrijkste argument: ‘we wachten de begroting af’. De
buurt zegde vervolgens het vertrouwen in de politiek en masse op, voor
zover dat al bestond, en de wijkraad schrapte ieder overleg met de
gemeente. Vervolgens besloten de oppositiepartijen een
initiatiefvoorstel in te dienen om alsnog de partijen te dwingen zich uit
te spreken en hun eigen beloften na te komen.

In de raadsvergadering hadden de collegepartijen een 180 graden
bocht gemaakt, en verklaarden achtereenvolgens vóór het voorstel te
zullen stemmen. Het CDA stelde bij monde van Mattie Boidin, dat men
niet voor de motie had gestemd, omdat men ‘er niet in gekend was
voor de vergadering’. Ik viel van mijn stoel van verbazing. Sinds
wanneer ben je tegen een voorstel, louter en alleen omdat je het niet
zelf opgesteld hebt? Wij worden nooit gekend in collegevoorstellen!
Tussen de indiening van de motie en stemming zat een week tijd,
waarin de partijen alle gelegenheid hadden om eventuele wijzigingen
voor te leggen. En trouwens, was het niet de taak van het CDA als
grootste fractie om de andere partijen uit te nodigen, als men een
raadsbrede motie in had willen dienen?

Alles bij elkaar was het een genante vertoning, waarbij CDA, VVD en
PvdA opzichtig en zeer ongeloofwaardig probeerden de aftocht te
dekken. Voor het CDA was het sowieso een zure avond, omdat men
weigerde het maisdoolhof in Prinsenbeek (waar het CDA overigens een
meerderheid heeft) waar het halve dorp plezier aan heeft, te gedogen,
waarop een al wat oudere Bekenaar riep ‘Wij stemmen nooit meer
CDA! Nooit meer!’. Ik heb trouwens uit betrouwbare bron vernomen dat
de koerswijziging van de collegepartijen ingegeven was door de VVD,
die toch maar had besloten het voorstel te steunen, waarop CDA en
PvdA weinig anders konden dan argumenten te verzinnen waarom men
eerst tegen, en nu voor zou stemmen.

Dat is dus wat ze noemen ‘het politieke spel’. Als je goed ingewijd bent
zou het fascinerend kunnen zijn, ware het niet dat het natuurlijk diep
droevig is. We kiezen volksvertegenwoordigers om namens ons de stad
te besturen, niet om een toneelstuk op te voeren. Er zijn mensen die
dat veel beter kunnen. Waarom kun je niet gewoon zeggen ‘Ja, dit
voorstel komt van een andere partij, maar het is een goed voorstel dus
we steunen het’. Waarom kun je niet gewoon zeggen dat je van mening
bent veranderd of een fout hebt gemaakt, maar moet dit soort
koerswijzigingen altijd ingedekt worden met veel omhaal van woorden?
Waarom zegt een collegepartij niet gewoon ‘tja, als partij zijn we niet zo
blij met dit voorstel, maar we hebben nu eenmaal een compromis
gesloten waardoor we andere punten binnen konden halen’? En waarom
zegt burgemeester Rutten na de vergadering dat ik een goed punt had
in mijn kritiek op het CDA, terwijl hij tijdens de vergadering zegt ‘laten
we niet teveel hierover discussiëren maar blij zijn voor het
Brabantpark’?

Het is daarom dat de SP altijd stelt, dat het bestuur van de stad veel te
belangrijk is om aan politici over te laten!

Johan Kwisthout
Fractievoorzitter.


