
SP fractie Breda  

www.breda.sp.nl  

Stadserf 1  

4811 XS Breda  

T: 076 529 43 32  

E: breda@sp.nl  

 

Breda, 4 december 2018 

 

Betreft: Vragen ex. art. 9 RVO 

 

Aan het college van B&W van Breda 

  

Onderwerp: Geloofwaardigheid en kosten lobby richting Den Haag  

 

Geacht college, 

 

Wethouder Miriam Haagh (PvdA) wordt door u ingezet voor de lobby richting Den 

Haag om extra geld los te peuteren voor het sociaal domein. Dit terwijl u zelf als 

college deze raadsperiode € 40 miljoen bezuinigd op datzelfde sociaal domein. Niet 

omdat het crisis is of omdat er geen geld zou zijn. Maar wel omdat het geld wordt 

uitgegeven aan andere zaken waaronder bijna € 10 miljoen aan het verlagen van de 

onroerendezaakbelasting (OZB) en het afschaffen van de hondenbelasting. 

 

De vraag lijkt daarmee gerechtvaardigd hoe geloofwaardig wethouder Haagh haar 

werk als lobbyist kan doen, wanneer het college zelf andere prioriteiten stelt. Kan de 

tijd, energie en het geld wat in deze omvangrijke lobby in Den Haag wordt gestoken, 

niet beter besteedt worden aan goede zorg en ondersteuning in Breda? 

 

 Dit brengt ons tot de volgende vragen: 

1. Erkent u dat het niet geloofwaardig is om in Den Haag te lobbyen voor extra geld, 

terwijl u zelf bijna € 10 miljoen weggeeft aan belastingverlagingen? 

2. Hoeveel onbenutte belastingcapaciteit int u deze raadsperiode niet, die u in 

theorie wel had kunnen innen? 

3. Bent u bereid om in het kader van geloofwaardigheid, zelf ook maar iets te doen 

om het budget voor het sociaal domein te verruimen? 

4. Wat voor tijdsbeslag legt deze nevenfunctie voor de VNG/G40 op wethouder 

Haagh? Komen hiermee haar andere werkzaamheden in Breda in de knel? 

5. Hoeveel Bredaas geld en ambtelijke uren worden er gespendeerd aan de lobby 

richting Den Haag? 

6. Uit welke potje komt dit geld? Gaat dit ten koste van geld dat eigenlijk bestemd is 

voor zorg? 

7. Welk concrete doelen stelt u voor deze omvangrijke lobby? Hoeveel moet er 

minimaal worden opgehaald voordat u van een succes spreekt? 

 



 Met vriendelijke groet, 

 

 Bas Maes 

 Fractievoorzitter SP Breda 

 

 

  
 


