
WMO-VERORDENING HOUDT KNELPUNTEN
Bij de laatste raadsvergadering werd de
Bredase verordening Voorzieningen
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
vastgesteld: een landelijke regeling waar
Breda uitvoering aan dient te geven.

Feitelijk is de invoering van de WMO een
landelijke bezuinigingsmaatregel, maar Breda
doet haar best om de pijn zoveel mogelijk op
te vangen en er zelfs extra gemeentelijk geld
in te steken. Toch blijven er een aantal
knelpunten in de verordening:

· Bij hoge verbouwkosten (meer dan € 7500)
kan verhuizen een optie zijn. Het mag wat
de SP betreft echter niet leiden tot hogere
kosten voor de bewoners. De huurtoeslag
compenseert dit maar gedeeltelijk.
Bovendien is er boven een inkomen van
€2100 per maand geen huurtoeslag. Wij
willen dat bewoners een compensatie
krijgen voor eventuele hogere woonlasten.

· De berekening van de eigen bijdrage kan
problematisch zijn: in de oude situatie was
deze gebaseerd op het netto inkomen. Nu
wordt dat het belastbaar inkomen. Dat kan
weer nadelig uitwerken voor mensen. In
die gevallen willen we dat de hogere eigen
bijdrage wordt gecompenseerd.

· De SP is tegenstander van marktwerking in
de zorg. Nu al zijn er tientallen aanbieders
van thuiszorg actief in Breda. Wij hebben
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grote twijfels of deze concurrentie de zorg
ten goede komt. Vroeger was het
overzichtelijk met een kruisvereniging en
had je een vaste hulp. Dat gaat allemaal
veranderen. Met het steeds wisselen van de
hulp komt er geen vertrouwens-band.
Bovendien zijn deze mensen niet in staat
om problemen in de gezins-situatie te
signaleren en door te geven aan de
desbetreffende instantie. Ook horen we dat
probleemgezinnen gaan shoppen als de
instantie door krijgt dat er problemen zijn.
De SP maakt zich daarom ernstig zorgen
over de continuering van de kwaliteit in de
thuiszorg.

· Ook vraagt de SP zich of er een echte
keuze is tussen een voorziening in natura
en het persoonsgebonden budget (PGB).
Mensen moeten wel voor een voorziening in
nature kiezen omdat in de praktijk blijkt dat
men met, de 75% vergoeding van, het PGB
te weinig hulp kan inkopen. Dan is er dus
geen keuze. Ook daar willen we een
(fatsoenlijke) oplossing voor.

De SP steunde een – niet aangenomen – motie
van de VVD om het onderscheid in
sportvoorzieningen tussen ‘gebruikers van een
rolstoel’ en ‘mensen met een andere handicap’
(bijvoorbeeld slechtzienden) weg te nemen.

FRANK VERGROESEN
fractievoorzitter



Ruim één op de tien kleine
ondernemers en zelfstandigen moet
leven van een inkomen op of zelfs
onder het bijstandsniveau. Waar
bijstandsgerechtigden kwijtschelding
voor gemeentelijke belastingen
krijgen, geldt dit voor de armere
ondernemers niet. De SP vindt dit
onterecht en stelt voor de regels voor
kwijtschelding op te rekken. Zelfs de
ombudsman adviseert in zijn verslag
over 2005 de gemeenten ook om
deze armere ondernemers te helpen
door de lokale lasten kwijt te
schelden.
De ‘Uitvoeringsregeling
Invorderingswet’ sluit kwijtschelding

NIEUWSOVERZICHT

MOTIE KWIJTSCHELIDING GEMEENTEBELASTINGEN VOOR ARME ONDERNEMERS

Ledenenquete in volle gang

De kans is groot dat u al gebeld bent
of dat snel wordt: we zijn bezig met
een grote enquete onder de Bredase
SP-leden. Naast controle van de
adresgegevens, telefoon, email
vragen we u ook naar bijzondere
kennis en ervaring die voor ons van
belang kan zijn. Daarnaast vragen
we uw actieve steun als vrijwilliger in
met name de verkiezingscampagne.
Folderaars, plakkers, ‘canvassers’ en
andere activisten zijn altijd welkom!

IIn Breda kunnen mensen die een
bijstandsuitkering ontvangen
kwijtschelding krijgen voor
gemeentelijke belastingen. Echter,
een ondernemer met een inkomen
op het bijstandsniveau of
daaronder krijgt die kwijtschelding
niet.

De kleine ondernemers en
zelfstandigen, kunstenaars etc.
voelen als eerste de effecten van
zwaar economisch weer. De SP dient
in de commissie Onderwijs en
Economie van 4 oktober a.s. een
voorstel in om aan deze ongelijkheid
een einde te maken.

SP steunt BBA-chauffeurs

De SP heeft een pamflet verspreid
onder de BBA-chauffeurs om hen
een hart onder de riem te steken.
Door de overgang van de concessie
(vergunning om het vervoer te
verzorgen) in Brabant naar
Connexxion staan er tientallen banen
op de tocht. Ook de werknemers van
de Rotterdamse RET zijn in actie
tegen verzelfstandiging en
privatisering. De SP roept chauffeurs
van alle bedrijven, maar ook de
reizigers, op om de handen ineen te
slaan en op te komen voor goed,
gratis openbaar vervoer, met goede
arbeidsvoorwaarden, en tegen
verzelfstandiging en privatisering.

voor zelfstandigen nergens uit.
Minister Zalm liet onlangs weten dat
kwijtschelding kan worden verleend
onder bepaalde voorwaarden.
Volgens het Rijk kan de gemeente
ondernemers kwijtschelding geven,
maar dat gebeurt niet. Ondernemers
krijgen geen kwijtschelding omdat ze
ondernemer zijn. Die
onrechtvaardigheid willen wij graag
zo snel mogelijk de wereld uit
hebben. Om te beginnen uit Breda.

SP-Elfwijkentocht in volle gang

Van begin september tot aan de
verkiezingen staat de SP op elf
winkelcentra in de hele stad in het
kader van de ‘SP-Elfwijkentocht’.
Iedere bezoeker van onze stand kan
zijn of haar vraag, opmerking, klacht
of suggestie aan de politiek stellen,
en krijgt antwoord van onze fractie.
De balans halverwege is positief. SP-
voorzitter Johan Kwisthout: ‘Het is
niet zo dat we overspoeld worden
met reacties, maar mensen vinden
het vooral heel positief dat je de

SP wil woningnood terugdringen

Er worden in Breda steeds meer
woningen tijdelijk verhuurd, vanaf het
moment dat de huurders of
eigenaren het pand niet meer
gebruiken tot de sloop. Het
verschijnsel staat beter bekend als
anti-kraak huur. Overigens hebben
die huurders geen huurrechten. En
daarmee krijgen we een nieuwe
bewonersgroep: Sloopnomaden.
Huurders die van het ene slooppand
naar het andere gaan en niet weten
waar en of ze over een maand een
dak boven hun hoofd hebben. Tot
2014 zijn er al sloopplannen bekend
voor ongeveer 2700 woningen. In
diezelfde periode worden er

ongeveer evenveel betaalbare
woningen gebouwd. Er wordt dus
niets gedaan aan de bestaande
woningnood. Je zal maar starter zijn
en op een woning wachten! We
hebben de wethouder dan ook
gevraagd om een
volkshuisvestingsdebat te houden,
wat ons is toegezegd. We houden U
op de hoogte.

moeite neemt om naar ze toe te
komen en de gelegenheid biedt om
hun verhaal te doen’. Wel merkt hij
dat de aankomende verkiezingen
hun schaduw vooruit werpen: ‘Veel
mensen denken dat je specifiek
verkiezingscampagne voert en
vragen om een folder. Dat belooft wel
wat voor de laatste
campagneweken!’

JOYCE VAN DER SANDEN
gemeenteraadslid



DE LINKEROEVER VAN DE MARK

Van kraker tot wethouder

Frans heeft een blauwe maandag
Bouwkunde gestudeerd, en ging
daarna in dienst in 1981. Daar
ontving hij zijn ‘politieke scholing’
van de Bond van Dienstplichtigen.
Hij liep diverse malen met andere
(ex)-dienstplichtigen-in uniform- mee
in de grote vredesdemonstraties van
toen.
De Militaire Inlichtingen Dienst vond
het nodig deze soldaten op de foto te
zetten. De legerleiding nam na deze
informatie maatregelen.  Je kon dan
ook een weekend op kazerne
blijven… Daarna kwam Frans
terecht in Bredase kraakpanden,
waarvan Sunny Cottage de
bekendste is. Er was nagenoeg geen
studentenhuisvesting en kraken was
een bewuste politieke keuze.

Sunny Cottage lag aan het
Wilhelminapark en was uniek in de
wijde omgeving.
Het werd gekraakt in 1985 en
ontruimd in 1987.
De bewoners hebben alles zelf
gerepareerd, waarvan de CV het
moeilijkst was. In die tijd waren de
kraakpanden uitgerust met alle
voorzieningen.
De Amro-Bank wilde er luxe
appartementen bouwen, die staan er
nu ook, want dat bracht natuurlijk
veel meer op dan de villa om te
bouwen tot Jongerenhuisvesting,
waar in die tijd hoge nood aan was,
vandaar het kraken. Met behulp van
advocaat Ben de Roos, later
GroenLinks raadslid, en anderen
lukte het de bewoners om Sunny
Cottage tot gemeentelijk monument
te laten verklaren, de eerste van die
soort in Breda, want voorheen waren
er slechts Rijksmonumenten. De
gemeente haalde echter bakzeil door

het weer van de monumentenlijst af
te halen en een sloop-&
bouwvergunning te geven. Ze waren
bang voor schadeclaims, waarmee
werd gedreigd. Naast de grote steun
van omwonenden, hebben de
bewoners de juridische weg
bewandeld en diverse acties
gevoerd, zoals demonstraties,
bezettingen, kalken en plakken.
De ontruiming van het pand in
perfecte staat geschiedde door 50
ME’ers, maar er was niemand meer
binnen.
Voor de geïnteresseerden is er in de
centrale bibliotheek zelfs een boekje
te leen over Sunny Cottage,
geschreven door de bewoners, naar
goed gebruik uit die tijd onder het
pseudoniem ‘Onderzoeksgroep
Macht in Breda’. Sunny Cottage was
een symbool, ofwel monument van
falend gemeentebeleid.

Frans ging in die tijd naar het Moller,
de lerarenopleiding. In 1986 werd hij
Bestuurslid van de PSP. In 1990
werd GroenLinks hier opgericht, uit
PSP, LISA, PPR en CPN.
Frans kwam ook in de Raad, omdat
de mensen van PPR en CPN geen
zin meer hadden. Van 1990 tot 1994
zat hij dus in de Raad met Wim
Schroder en Nico Garritsen, de
oudgediende van de PSP met jaren
ervaring, de laatste is nu drijvende
kracht achter de Groene Koepel.
In die vier jaar was GL met drie
zetels de enige oppositie, de rest zat
in B&W. Er was nog geen SP in de
Raad en GL profileerde zich enorm
door o.a. een grote campagne te
beginnen tegen de sloop van
zwembad het Ei en tegen het
geldverslindende megaproject voor
een nieuwe schouwburg. Dit werd
o.a. gedaan door 55.000 affiches in
Breda te verspreiden. In 1994 werd

dat beloond met 6 (!) zetels voor GL.
De PvdA had slechts 5 zetels omdat
ze de Schouwburg hadden gesteund.
Frans werd wethouder voor Milieu.
De VVD werd uit het College
gegooid, zoals nu. GL had kritiek op
het functioneren van een collega
CDA-wethouder en het vertrouwen in
GL werd opgezegd, Frans moest na
een jaar het veld ruimen. PvdA, CDA
en D66 gingen alleen door. Om dat
college te hinderen wilde de helft van
de GL-fractie voor de architect
Koolhaas stemmen, die een plan
voor het Chasséterrein had
ontworpen evenals Balothra, welke
laatste de voorkeur had van het
College. Het werd dus Koolhaas en
een van de GL raadsleden, Anita
Kokx, was zo verbolgen hierover dat
ze overstapte naar de PvdA. In 1997
viel GL dan ook terug naar 3 zetels.
Dit wantrouwen naar GL toe als een
onbetrouwbare coalitiepartner heeft
ze nog jaren parten gespeeld.

Vanaf 1997 zat Frans niet meer in de
Raad, na zeven jaar was het wel
genoeg even, maar het bloed kruipt
waar het niet gaan kan, want hij sluit
een terugkomst niet uit. Zelfs
burgemeester Van der Velden vroeg
wanneer Frans terugkomt. Frans
vindt dat de huidige Fractie meer kan
doen, dan ‘planken sjouwen voor
Breda Barst’. Vooral doorpakken op
het dossier de Heilig Hart Kerk en de
daklozenopvang. Er moet een
sociaal pension komen waar ex-
gedetineerden en daklozen hun leven
weer op de rails kunnen zetten en hij
nodigt de SP uit om hierover mee te
denken!

Dit is de vierde 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 Frans Maas, geboren te Breda in 1960, getrouwd, twee kinderen en redacteur van de Bredase
GroenLinks Nieuwsbrief. Hij werkt sinds 1988 in Dordrecht op het ROC, waar hij maatschappijleer geeft aan
deeltijders en volwassenen.

HANS CREEMERS
commissie- en bestuurslid



Breda Barst zit er weer op, en is voor ROOD goed
verlopen. We hebben weer een nieuw lid erbij
gemaakt. Enkele ‘Vote ROOD’ shirts verkocht. Maar
velen vonden de ROOD plectrums het tofste. Deze
kon men mee pakken en hoorde bij de festival flyer
voor de SP initiatiefnota “Oorstrelend en
Hartveroverend”, voor het creëren van een beter
Nederlands popklimaat. Ook vroegen veel mensen
naar verschillende standpunten met het oog op de
Tweede Kamerverkiezingen. Kortom een
waardevolle dag. Volgend jaar weer!

Verder zijn we bezig met het organiseren van een
ledenavond. Deze is voor alle ROOD leden en
jonge SP’ers ( tot 28 jaar ). Dit alles gebeurd op
donderdag 26 oktober vanaf 19.30u. We beginnen
met een inleiding en daarna een politieke film, met
afloop genoeg ruimte om hier of ergens anders
over te disscusieren. Maar iederen zal hierover nog
het een en ander te horen krijgen.

Daarnaast gaan we deze maand nog de studenten
in Breda opzoeken om te kijken hoe het zit met hun
huisjesmelkers. Of de kamers goed worden
onderhouden, er niet te veel word betaald,
dringende reparaties op zich laten wachten
etcetera. Over enkele maanden weten we wie de
huisjesmelker van het jaar word.

En last but not least heeft ROOD in navolging van
de SP een nieuw logo (zie boven)

Ook een ROOD overleg bij wonen?
12 oktober vanaf 20.00u
26 oktober vanaf 19.30u (ledenavond)
9 november, 20.00u

Allen zijn te Tuinzigtlaan 14
(oude ABN hoofdkantoor)

Tot dan...

28.10 Elfwijkentocht plus campagne,
winkelcentrum Heksenwiel, 10.00

04.11 Elfwijkentocht plus campagne,
winkelcentrum Tuinzigt, 10.00

05.11 Algemene Ledenvergadering,
Wegwijzer, Steendorpstraat 2, 20.00

11.11 Elfwijkentocht plus campagne,
Brabantplein, 10.00

18.11 Elfwijkentocht plus campagne,
winkelcentrum Moerwijk, 10.00

22.11 VERKIEZINGEN TWEEDE KAMER!
04.12 Algemene Ledenvergadering,

Wegwijzer, Steendorpstraat 2, 20.00
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