
E e n  b e e t je  t e  en th ou s ias t .
Tijdens de begrotingsdebatten in de gemeenteraad bracht zowel Groen Links als
de SP naar voren, dat het eens tijd werd dat er een 
links college zou komen. 
Een gemeente bestuur met Groen links en de SP aangevuld met
andere partijen ter linkerzijde. 
Deze openlijke vrijage was voor BN de Stem aanleiding om eens op onderzoek te
gaan hoe het eigelijk zit met het verliefde koppeltje. Eigenlijk was er weinig
nieuws onder de zon. Groen l inks u i t te de wens b i j  de vo lgende
gemeenteraadsverk iez ingen een l i js tverb inding met de SP 
aangaan.  Het  standpunt van de SP h ierover staat  nog n iet  vast .
Toch was d i t  voor BN de Stem voldoende om de ver lov ing reeds
aan te kondigen. Overigens is een lijstverbinding niets meer dan een 
technische  aangelegenheid, waarbij de kans op het binnen halen van restzetels
wordt vergroot. 
Van een werkelijk samengaan tussen Groen Links en
de SP in het Bredase is totaal geen sprake.
Hoewel het goed is voor partijen als de pers zich 
enthousiast over hen uitlaat had het deze keer wel een onsje 
minder mogen zijn.

De London Marathon
van Johan Kwisthout

Lopen voor het goede doel
Er zijn verschillende manieren om geld op te halen voor het goede doel. 
Met collectebussen langs de deur gaan en Mies Bouwman inhuren zijn beproefde 
methoden. Er zijn ook methoden die wat meer energie vergen. De marathon lopen voor
het Rode Kruis, bijvoorbeeld. En dat is precies wat ik op 18 april 2004 ga doen.

Het Rode Kruis regelt mijn inschrijving en de training voor de marathon. Als 
tegenprestatie haal ik zoveel mogelijk geld op voor kinderrevalidatiecentrum Barranquila
in Columbia, een land wat al bijna 50 jaar verscheurd wordt door een burgeroorlog. 
Door mij te sponsoren voor de marathon help je mee om kinderen met een lichamelijke
en/of verstandelijke handicap de kans op een menswaardig leven te geven.

Op de pagina 'sponsoring' zie je hoe je (vriend, kennis, collega, familielid, wildvreemde,
particulier of bedrijf) me kunt sponsoren. Iedere euro is welkom! Ik maak een weblog van
alle trainingsdagen en sponsoractiviteiten, zodat iedereen er zich van vergewissen dat ik
ook daadwerkelijk de benen onder mijn kont vandaan loop in ruil voor jullie steun. De
trainingsopbouw is misschien interessant voor mensen die ook overwegen om voor het
eerst een marathon te lopen.

Wist je trouwens dat:
* Een marathon 42 kilometer en 195 meter is
* Het wereldrecord op de marathon op naam staat van Paul Tergat met 2:04:55, wat 

20,27 km/u is!
* Een gemiddelde man tijdens het lopen van een marathon zo'n 3000 calorieen 

verbrandt
* Je in de trainingsfase al snel zo'n 1000 kilometer hardloopt ter voorbereiding op de 

marathon



Algemene Beschouwingen Begroting 2004
SP-fractie
Eerste termijn
Op donderdag 6 november bespreekt de raad de begroting voor 2004, de eerste begroting die
opgesteld is aan de hand van door de raad vastgestelde programma's. Die nieuwe opzet van de
begroting ziet er overigens goed uit: de link tussen 'wat willen we' (de beleidsvoornemens) en '
wat doen we' en 'wat mag het kosten' is helder en geeft de raad de gelegenheid om het college
hierop te controleren. Wat ons betreft wordt deze lijn bij de jaarrekening doorgetrokken en 
uitgebreid met extra kolommen: wat heeft het gekost en welk resultaat heeft het opgeleverd!

Wat betreft het bestuur van de stad merken we enige vooruitgang in de manier waarop de raad
invulling geeft in zijn meer onafhankelijke rol in het nieuwe bestel. De SP is echter voorstander
van verdere maatregelen om hier verdere winst te boeken. Een ontkoppeling van de 
raadscommissies en de wethoudersportefeuilles is echt noodzakelijk, en het is wenselijk dat de
nieuwe burgemeester slechts voorzitter is van haar college van B en W en dat de raad uit zijn
midden een voorzitter kiest.

Voor de rest is er bij deze begroting niet zo heel veel nieuws onder de zon, het zou ook niet goed
zijn als de begroting veel afwijkt van de beleidsmatige kaders die de raad bij de Kadernota heeft
vastgesteld.

Die kaders zagen er somber uit. In het slechtste scenario zou de gemeente in 2007 bijna 6
miljoen euro te kort komen. De september-circulaire is iets positiever, maar het lijkt erop dat de
gemeente pas op de plaats moet maken en dat de beleidslijn zoals deze bij de vorige begroting is
vastgesteld (een jaarlijkse groei van de accressen met 1,0 procent) naar beneden bijgesteld moet
worden. Er is dus minder geld beschikbaar. Daar staat tegenover dat door de economische situatie
en allerhande rijksmaatregelen er meer geld nodig zal zijn om bijvoorbeeld het armoede- en 
arbeidsmarktbeleid op de huidige manier te continueren.

Wat de SP betreft is dit een goede gelegenheid om kritisch te kijken naar de grote 
(infrastructurele) projecten die op stapel staan, en die veelal zijn opgesteld in een tijd dat het
economisch klimaat een stuk beter was dan nu. In voorgaande jaren is de jaarlijkse
investeringsruimte tot 2007 al voor een belangrijk deel voorbestemd voor deze projecten. 
Wat ons aangaat wordt er eerst bezuinigd op deze projecten voordat de raad overgaat tot het 
verhogen van de gemeentelijke lasten of het interen op de algemene reserve.

Er zijn namelijk grotere noden in de stad die om inzet van gemeentelijke middelen vragen. Voor
volkshuisvesting en voor de uitvoering van het Verkeersplan is slechts een fractie beschikbaar van
het geld wat eigenlijk nodig is. Er is ook veel geld nodig om de dienstverlening in de 
bibliotheken in Breda te verbeteren en om het sociaal beleid en de gehandicaptenvoorzieningen -
juist in een tijd waarin het bitter hard nodig is - op hetzelfde niveau te houden. Wijkbezoeken van
de raad maken duidelijk dat er op het gebied van leefbaarheid van de wijken nog het nodige te
doen is en ook op het gebied van cultuur zijn investeringen wenselijk. Tenslotte is onze 
verwachting dat de geplande investeringen in de maatschappelijke opvang bij lange na niet
toereikend zullen zijn.

Burgers met een niet al te hoog inkomen zullen de komende jaren de gevolgen van het Rijksbeleid
nadrukkelijk in hun portemonnee gaan voelen. Als men al werk heeft wacht hen een koop-
krachtvermindering door de loonmatiging, en wanneer men werkloos wordt of arbeidsongeschikt
raakt dan doemt al na korte tijd de Bijstand op. De voorgestelde gemeentelijke maatregel om de
kwijtschelding van de afvalstoffenheffing en het rioolrecht niet meer uit de algemene middelen,
maar uit de opbrengst van deze regelingen te dekken zal voor deze groep een extra belasting 
vormen. Immers: hogere lasten bij deze heffingen betekenen een hoger tarief, wat in tegenstelling
tot de OZB geen enkele relatie heeft met de hoogte van het inkomen. De afschaffing van de
Zalmsnip - een uitkering in centen in plaats van procenten - zal ook juist door de groep met een
laag inkomen gevoeld worden.

Samenvattend kunnen we stellen, dat de kritiek van de SP bij de Kadernota nog steeds opgeld
doet bij deze begroting. Op een aantal cruciale beleidsterreinen wordt het beschikbare geld 
uitgeven aan de verkeerde projecten en worden de verkeerde prioriteiten gesteld. 
Dat maakt, dat wij geen instemming kunnen geven aan deze begroting

November 2004,
Johan Kwisthout, Dick Meeuse



Breda heeft woningnood,
meer dan 16000 mensen staan ingeschreven voor een (andere) woning. 
De reden voor deze woning nood is velerlei. Om een paar zaken te noemen. 
Er wordt niet voldoende gebouwd. 
Er worden teveel goede woningen gesloopt. 
Er zijn veel te veel regels.  
Het duurt te lang om alle procedures te volgen. 
Maar vooral er worden verkeerde uitgangspunten genomen.   

Breda heeft weer eens een nota (de zoveelste) over volkshuisvesting het licht doen zien. 
In deze nota wordt aangegeven dat een van de drie hoofddoelstellingen van beleid is 
Het aantrekken en vasthouden van midden en hoge inkomens.
In de commissie vergadering die over dit onderwerp ging hebben we gevraagd 
wat de reden was om specifiek voor de midden en hoge inkomens te kiezen. en wat de
voordelen voor Breda en de Bredase samenleving zijn. 
Immers je zou kunnen verwachten dat een gemeente gaat voor al zijn bewoners zonder
enige voorkeur.  
Door een ambtenaar werd namens het college -kort samen gevat- geantwoord 
dat dit noodzakelijk was omdat er anders een onevenredig deel van onze bevolking
zou bestaan uit minder vermogenden. 
Op de vraag wat de voordelen voor Breda waren werd gesteld dat dit niet relevant was.

Nu is het zo dat Breda Van de G26 gemeenten (dat zijn de 26 grootste gemeenten van
Nederland)  als het gaat om de hoogte van het gemiddelde inkomen bovenaan staat. 
M.a.w. Als je al zou moeten bijsturen dan zou het meer voor de hand liggen dit te
doen ten voordele van de wat minder bedeelden. Overigens ongaat het ons wat er 
verkeerd is aan gewone hardwerkende mensen die wat minder te besteden hebben.
We hebben uiteraart aanvullende vragen gesteld. Want nu de reden ontbreekt om voor de
midden en hoge inkomens te gaan zal de gemeente toch moeten aangeven wat de 
voordelen zijn. Anders menen wij word een grote groep van de Bredase samenleving 
gediscrimineerd en geschoffeerd. Alsof mensen die wat minder te besteden hebben 
minderwaardig zijn.
Overigen wij zien die voordelen niet. 
Als voorbeeld kan dienen de onroerend zaak belasting 
Op een kavel van 1200 meter waar een groot verdiener placht te wonen zal er niet meer OZ
belasting ontvangen worden dan op 10 kavels van 120 meter waar de lage inkomens 
doorgaans plegen te wonen. 
Daarnaast zullen 10 gezinnen meer bijdragen aan de Bredase economie door hun besteding
dan 1 gezin. 

We zijn benieuwd wat het college ons zal antwoorden.

Koos Gouka
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1997:kijk uit voor de Girogluurders

In ons land daar waart een bende, ze zaaien onrust en ellende,
een enge man in regenjas, een gleufhoed en een aktentas.
"Koopt u biefstuk bij de slager? Hoe was de verjaardag van uw
zwager?" Het is een giro-afschriftjager, een enge girogluurder!

Kent u de tekst van dit liedje, op de maat van 'What shall we
do with the drunken sailor'? Het was speciaal door de Bredase
afdeling geschreven om ons protest tegen het girogluren kracht
bij te zetten: het gedwongen laten zien van de bank- en giroaf-
schriften bij controles door de sociale dienst.

Dat je bij controle moet aantonen dat je te weinig geld hebt
om van rondkomen, akkoord. Maar wat heeft de sociale dienst
te maken met je uitgaven? Vele bijstandsgerechtigden, en met
hen de SP, waren verontwaardigd toen toenmalig wethouder
Van Raak deze maatregel instelde. De SP liet het niet bij
verontwaardiging, maar kwam in actie.
Zo werden bij een ludieke protestactie bezoekers van de bin-
nenstad ondervraagd door SP'ers, uitgedost als detectives. Mét
gleufhoed en aktentas, uiteraard. In de gemeenteraad werd de
actie vervolgens afgerond. Na een aantal maal schriftelijke vra-
gen te hebben gesteld en keer op keer de wethouder om tekst
en uitleg te hebben gevraagd, besloot Van Raak eieren voor
zijn geld te kiezen en toe te staan dat bijstandsgerechtigden bij 
controle de uitgaven op hun
giroafschriften weg mochten
lakken.

Hoera!

In december bestaat de Bredase SP-afdeling 10 jaar. Een mijl-
paal 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 herin-
neringen 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 Girogluurders van 1997


