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Dank voor het vertrouwen de afgelopen vier jaar in de SP. Naar eer en geweten hebben 
we met u gestreden en stad en dorpen meer van u en ons gemaakt. Graag doen we dat 
komende vier jaar weer. Dan maken we Breda nog meer van de mensen. Want we hebben 
groot vertrouwen in u.

U weet immers zelf het best wat goed is voor de buurt. U weet zelf het best hoe we Breda 
gezellig kunnen houden. U weet zelf het best welke kant Breda op moet als het gaat om 
zorg, werkgelegenheid, sport, uitgaan, evenementen, cultuur, klimaat, wonen en noem het 
allemaal maar op. Door samen met u en alle Bredanaars de keuzes te maken, wordt Breda 
alleen maar mooier. Door samen te strijden en samen te winnen gaat de Parel van het 
Zuiden alleen maar meer glimmen. Samen zorgen we goed voor elkaar. Samen wonen we 
met elkaar. Samen werken we met elkaar. En in geen andere stad gaat dat er zo gezellig en 
gemoedelijk aan toe als in Breda.

Die weg is in 2014 stevig ingezet. Vertrouwen in u betekent sindsdien dat u mee kunt 
beslissen over de keuzes voor uw buurt via dorp- en wijkpla  orms. U bent de expert van 
uw buurt en daarom is het woord steeds vaker aan u over belangrijke besluiten die u 
aangaan.   Dat laten we niet meer over aan pennenlikkers en  boekhouders. 

Natuurlijk zijn we er daar nog niet mee. We staan pas aan het begin van die beweging. We 
pakken graag met u door. De oude poli  ek van regenten, zakkenvullers en conserva  eve 
betweters voldoet niet meer. SP Breda staat zoals uw weet le  erlijk naast u en strijd graag 
samen met u voor ons mooi Breda en al haar dorpen. Met groot vertrouwen in u, de 
Bredanaar. 

Laten we daarom samen verder bouwen aan een mooi Breda, waar het goed leven is voor 
iedereen!

Met vriendelijke groet,

54

WOORD VOORAF

Bas Maes
Lijs  rekker en frac  evoorzi  er

Michel Verschuren
Afdelingsvoorzi  er
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SP Breda maakt het verschil! Voor het eerst in de 25-jarige geschiedenis van de SP in Breda 
maakten we afgelopen raadsperiode deel uit van de coali  e. En dat is niet onopgemerkt 
gebleven! Voor de nieuwe zorgtaken - waar gemeenten verantwoordelijk voor werden - 
hielden we één van ’s lands grootste fi nanciële buff ers aan. Hierdoor zijn deze zogenaamde 
decentralisa  es in Breda goed geland, ondanks bezuinigingen vanuit het rijk. We gaan 
sociale huurwoningen bijbouwen in plaats van slopen of verkopen, zoals voorheen. 
Daarnaast zorgden we voor meer geld voor armoedebestrijding en beter toegankelijke 
regelingen, zodat armoede en huisuitze   ngen zoveel mogelijk werden voorkomen.

Maar we zijn er nog niet... De budge  en voor zorg staan onder druk, de wachtlijsten 
voor een sociale huurwoning zijn lang en één op de  en Bredanaars lee   in armoede, 
waaronder ruim vierduizend kinderen! Een sterke SP is en blij   onmisbaar in Breda. 
Met uw steun zorgen we ervoor dat geld voor de zorg ook daadwerkelijk naar de zorg 
gaat. Niet naar tekorten elders. We gaan door met de bouw van betaalbare woningen 
en maken serieus werk van gemengde wijken en scholen. Samenleven doe je immers 
samen. Om meer mensen met maatwerk te kunnen helpen, gaat de inkomensgrens voor 
armoederegelingen omhoog en tot slot scherpen we de klimaatdoelstellingen aan.

Met uw steun gaan we aan de slag met de volgende speerpunten:

INLEIDING

Bas Maes (lijs
 rekker)
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 Geld voor zorg gaat naar zorg. De gemeente biedt een guns  ge  
 zorgverzekering, zonder eigen risico. We schrappen de eigen   
 bijdrage voor ondersteuning (Wmo).

 De inkomensgrens voor armoederegelingen verhogen we naar  
 130% van het sociaal minimum. Problema  sche schulden   
 nemen we als gemeente over.          

 Van alle nieuw te bouwen huizen is 30% sociale huur en   
 20% middelduur. We voeren ac  ef, sociaal grondbeleid om   
 maatschappelijke doelen te verwezenlijken.

 We maken werk van gemengde wijken en scholen    
 waar verschillende mensen elkaar ontmoeten. Bedrijven die   
 discrimineren, komen op een zwarte lijst.

 Inwoners zijn de experts van hun buurt. Ze krijgen zoveel   
 mogelijk verantwoordelijkheid en hebben uiteindelijk    
 het laatste woord dankzij een bindend referendum.

,,SP Breda maakt het verschil! 
Maar we zijn er nog niet...”
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SP Breda maakt het verschil! Ondanks de enorme bezuinigingen uit Den Haag is de zorg 
in Breda op peil gebleven. We hielden een reserve van twin  g miljoen euro, één van de 
grootste in het land. Hierdoor konden de nieuwe taken van de gemeente op het gebied van 
zorg en ondersteuning (Wmo) goed worden uitgevoerd. Samen met thuiszorgmedewerkers 
streden we voor baanbehoud met een eerlijk loon. Graaiende bestuurders in de zorg 
hebben we aan de schandpaal genageld. Dankzij een netwerk van ondersteuners in de 
buurt en op school kunnen ouders laagdrempelig advies en hulp vragen bij het opvoeden. 
Zo blijven zij niet onnodig lang rondlopen met problemen. Want wij willen dat kinderen 
vooral kind kunnen zijn. 

Maar we zijn er nog niet... De budge  en voor zorg staan onder druk. Daarnaast gaat 
er op dit moment binnen het sociaal domein geld voor de zorg naar het tekort bij 
bijstandsuitkeringen. De SP vindt echter dat zorgbehoevenden niet het slachtoff er 
mogen worden van de keiharde bezuinigingen uit Den Haag. De tekorten op de 
bijstandsuitkeringen betalen we daarom niet langer uit het zorgbudget. Daarnaast 
zijn er steeds meer Bredanaars die hun zorgkosten niet kunnen betalen. De gemeente 
Breda moet daarom een voordelige, collec  eve zorgverzekering aanbieden zonder eigen 
risico. Daarnaast wil de SP de eigen bijdrage voor hulp vanuit de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) schrappen. De inzet van mantelzorgers is onbetaalbaar. 
Ze verdienen respect, waardering en ondersteuning. Bijvoorbeeld 
door respijtzorg en het mantelzorgcompliment.

1. ZORG EN WELZIJN

Inge Verdaasdonk (#6)
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  Geld voor de zorg gaat naar de zorg, niet naar tekorten elders.  
 Bij keukentafelgesprekken is de zorgvraag leidend, niet het   
 geld.

  Er komt een voordelige ziektekostenverzekering, zonder eigen  
 risico.

   We schrappen de eigen bijdrage voor ondersteuning (Wmo). 

  Besparingen halen we uit het tegengaan van bureaucra  e.   
 Met zorginstellingen die hun bestuurders en managers teveel   
 betalen, doen we geen zaken. 

  Mantelzorgers krijgen respect, waardering en ondersteuning,   
 onder andere door het mantelzorgcompliment en    
 het aanbieden van respijtzorg.

,,Geld voor de zorg, gaat naar 
de zorg!”
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SP Breda maakt het verschil! De beste weg uit de armoede blij   een baan met fatsoenlijk 
salaris en goede arbeidsvoorwaarden. SP Breda maakte zich hard voor echte banen, zeker 
voor mensen met een mbo-opleiding of lager. We hebben ons verzet tegen misstanden 
op de werkvloer bij PEGATRON en ATEA. Verder hee   Breda, met maatwerk, de afgelopen 
jaren gewerkt aan de bestrijding van armoede. Mensen in de bijstand konden voor zichzelf 
starten en beperkt bijverdienen om aan de armoedeval te ontkomen. Met extra geld voor 
het woonlastenfonds, armoede onder kinderen en het verlagen van de rentetarieven 
van de kredietbank, werden huisuitze   ngen en uitzichtloze situa  es zoveel mogelijk 
voorkomen. In plaats van drempels op te werpen, werden minima ac  ef gewezen op de 
regelingen die er voor hen zijn. 

Maar we zijn er nog niet... We gaan meer echte banen halen naar Breda, ook voor de 
70% met een mbo-opleiding of lager. Bijverdienen in de bijstand blij   mogelijk en we 
onderzoeken een sociaal basisinkomen. De tekorten op de bijstandsuitkeringen dekken 
we niet langer met geld dat bestemd is voor de zorg. De sociale werkvoorziening blij   
overeind en wachtlijsten accepteren we niet. Meer dan 10% van de Bredanaars lee   in 
armoede, waaronder ruim vierduizend kinderen. Dat is onacceptabel. De inkomensgrens 
voor armoederegelingen gaat daarom stapsgewijs omhoog naar 130% van het 
minimuminkomen. Over de rug van mensen met schulden wordt te veel geld 
verdiend. Hier maken we een eind aan door als gemeente schulden 
over te nemen en regie te voeren. 

2. BESTAANSZEKERHEID

Boi Boi Huong (#4)
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  We halen meer echte banen naar Breda, de sociale    
 werkvoorziening blij   en wachtlijsten accepteren we niet.
  
 Bijverdienen in de bijstand blij   mogelijk en we onderzoeken   
 een sociaal basisinkomen.
  
 De inkomensgrens voor armoederegelingen verhogen we   
 stapsgewijs naar 130% van het minimuminkomen.

  Problema  sche schulden nemen we als gemeente over zodat   
 we malafi de incassobureaus de wind uit de zeilen nemen.

  De tekorten op de bijstandsuitkeringen en de sociale    
 werkvoorziening dekken we niet met geld wat is bestemd voor  
 zorg.

,,Dat ruim 4.000 kinderen opgroeien in 
armoede is onacceptabel!”



SP Breda maakt het verschil! Er zijn duidelijke afspraken gekomen over het aantal 
goedkope en betaalbare woningen. Voor het eerst in jaren bouwen we weer sociale 
huurwoningen. Ook bouwen we duizend studentenwoningen bij, om buurten die gebukt 
gaan onder kamerbewoning te ontlasten. Samen met onder andere de woningcorpora  es 
hebben we onderdak geboden aan zorgbehoevenden en statushouders. Met het inze  en 
van een woonlastenfonds zijn heel wat huisuitze   ngen voorkomen. Daarnaast zijn 
leegstaande kantoren omgebouwd tot woonruimte en  jdelijke woningen geplaatst. Ook 
zijn de huren zoveel mogelijk laag gehouden en te koop staande sociale huurwoningen uit 
de verkoop gehaald of gered van de sloop.
  
Maar we zijn er nog niet... Aannamens over de ontwikkeling van de woningmarkt zijn al  jd 
momentopnames. Om te blijven bouwen wat echt nodig is blijven we hier scherp op en 
bouwen we desnoods meer. Wat er in ieder geval nodig is zijn meer betaalbare woningen. 
Van alle nieuw te bouwen huizen is 30% (2.400 woningen) sociale huur. Hiervan is 20% om 
te voldoen aan de vraag en daar bovenop 10% extra om de wachtlijsten terug te dringen. 
Daarnaast bouwen we 20% middeldure huur- en koophuizen (1.600 woningen) voor de 
doorstroming op de woningmarkt. En zoeken we binnen de bestaande woningvoorraad 
naar slimme oplossingen. We voeren een sociaal grondbeleid om deze maatschappelijke 
doelen te verwezenlijken. We houden de woonlasten laag door het verduurzamen van 
de woningvoorraad. Nieuwe huizen zijn energieneutraal en zonder gasaanslui  ng. Lef 
en ini  a  ef vanuit mensen zoals collec  ef par  culier opdrachtgeverschap (CPO) en 
Tiny Houses, ondersteunen we. Bij de invoering van de Omgevingswet, en met name 
bij het tot stand komen van de Omgevingsvisie, wordt iedere inwoner betrokken bij de 
besluitvorming.
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3. WONEN

Pierre van Leent (#8)
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   Van alle nieuw te bouwen huizen is 30% sociale huur om aan   
 de vraag te voldoen en om de wachtlijsten terug te dringen.
  
 Van alle nieuw te bouwen huizen is 20% middeldure huur- en   
 koop om de doorstroming te bevorderen.
  
 We voeren een sociaal grondbeleid om deze maatschappelijke  
 doelen te verwezenlijken. Erfpacht is hierbij een instrument.
  
 We verduurzamen de bestaande woningvoorraad, nieuwe   
 huizen zijn energieneutraal en zonder gasaanslui  ng.
  
 Lef en ini  a  ef vanuit mensen zoals collec  ef par  culier   
 opdrachtgeverschap (CPO) en Tiny Houses, ondersteunen we.

,,Iedereen hee   recht op een 
goed en betaalbaar huis”
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SP Breda maakt het verschil! Mensen op de vlucht voor oorlog en geweld - die mochten 
blijven - werden op hartverwarmende wijze opgenomen in de Bredase samenleving. 
Doelgroepen: zoals zorgbehoevenden, statushouders en voormalig dak- en thuislozen 
zijn verspreid en kleinschalig opgevangen. Gemengde wijken en dorpen zijn van belang. 
Alleen wanneer mensen met verschillende achtergronden elkaar tegenkomen op straat, 
op school of op het werk kan je spreken van samen leven. Toch komt ook in Breda nog 
al  jd discrimina  e voor op basis van wie je bent of waar je in geloo  . SP Breda veroordeelt 
discrimina  e. Niet alleen in woord, maar ook in daad. Zo demonstreerden wij tegen 
onrecht in Pales  na en de haatzaaiers van Pegida en de PVV.

Maar we zijn er nog niet... Discrimina  e is aangeleerd. We pakken het probleem daarom 
ook aan bij de basis. Basisscholen gaan werken met een centrale inschrijving naar Nijmeegs 
model en een accepta  eplicht. Zo maken we werk van gemengde scholen en bouwen aan 
een genera  e die wars is van discrimina  e en diversiteit omarmt. We gaan door met het 
spreiden van doelgroepen, zodat wijken en dorpen evenwich  g worden belast. Ook nieuw 
te bouwen sociale huurwoningen worden eerlijk verdeeld. De gemeente pakt de regie 
op het taal- en inburgeringsonderwijs terug en zorgt voor een goede start voor nieuwe 
Bredanaars. Ini  a  even zoals RADAR, Shelter City en een bed-bad-brood-voorziening 
voor de humane opvang van uitgeprocedeerden, krijgen geld en ondersteuning. 
Bedrijven die zich schuldig maken aan discrimina  e komen op een zwarte lijst en 
ontvangen geen subsidie en/of opdrachten van de gemeente. Horeca-ondernemingen 
die discrimineren worden (  jdelijk) gesloten. Een lager schooladvies voor kinderen 
vanwege een migrantenachtergond is onacceptabel. 

4. SAMEN LEVEN

Heleen van der Most (#10)
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  Centrale inschrijving en accepta  eplicht voor beter gemengde  
 basisscholen.

  Evenwich  ge spreiding van doelgroepen en sociale    
 huurwoningen.
  
 Terugpakken van de regie op het taal- en      
 inburgeringsonderwijs.
  
 Geld en ondersteuning voor ini  a  even zoals RADAR, Shelter   
 City en een bed-bad-brood-voorziening. 
  
 Bedrijven die zich schuldig maken aan discrimina  e komen op  
 een zwarte lijst en ontvangen geen subsidie of opdrachten van  
 de gemeente.

,,Samenleven doe je samen”
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SP Breda maakt het verschil! Mede door inzet van de SP werd er in 2015 een nieuw 
milieubeleidsplan opgesteld. Daarin staan alle ac  es die de komende jaren nodig zijn om 
Breda schoon en gezond te houden. Er is veel werk verzet. We zamelen afval anders in, 
het is immers grondstof. We wekken steeds meer energie op uit de zon en de wind. Huizen 
worden steeds beter geïsoleerd, zodat we energie besparen. Samen met de Provincie en 
het Waterschap Brabantse Delta zijn vele hectaren nieuwe natuur gemaakt in en om Breda, 
waar we met zijn allen van kunnen genieten.

Maar we zijn er nog niet... Lucht, water en bodem raken gemakkelijk vervuild als de 
gemeente er niet con  nu op let. Er is door kwaadwillenden veel geld te verdienen door 
afval te lozen of dumpen. Extra handhaving is nodig, van hondenpoep en huisvuil tot 
drugsafval en illegale bedrijfslozingen. Komende jaren worden ook belangrijke stappen 
gezet naar schone energie. Woningen gaan van het gas af en we gaan meer stroom 
opwekken door zon, wind en aardwarmte. Om aan onze doelen in 2044 te voldoen is het 
wijs om tussendoelen voor iedere vier jaar op te stellen. In 2024 mag er op geen enkel dak 
meer asbest liggen. Dat is al over zes jaar. In het kader van ‘asbest eraf, zonnepanelen erop’ 
grijpen we deze kans aan om meer duurzame energie op te wekken. In Breda is geen plek 
voor mega- en/of geitenstallen.

5. NATUUR EN MILIEU

Patrick van Lunteren (#2 - wethouder jeugd, wonen, wijken)
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   Er komen vijf extra milieuhandhavers bij om lozing of dumping  
 tegen te gaan.
  
 We verdubbelen het aandeel duurzame energie.
  
 Er gaan 5.000 huizen van het gas af.
  
 In 2022 is 80% van alle asbestdaken gesaneerd, hiervoor komt  
 er een ‘asbest eraf, zonnepanelen erop’-subsidie.  
  
 We ronden de doelen voor natuurontwikkeling waaronder het  
 Markdal, de Vierde Bergboezem en de Lage Vuchtpolder af.

,,Iedereen hee   recht op een 
schone en gezonde leefomgeving”
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SP Breda maakt het verschil! Zoveel mogelijk worden mensen betrokken bij bestuurlijke 
keuzes die gemaakt worden in de stad. De Gemeenteraad en het College zijn daarom 
anders gaan werken. Met Breda Doet lukt het organisa  es om zelf zeven  g miljoen euro 
aan subsidies te verdelen met elkaar. In wijk- en dorpspla  orms bepalen inwoners zelf 
waar de budge  en voor hun buurt aan uitgegeven worden. En met Breda Begroot dagen 
we mensen uit mee te denken over bestedingen in hun wijk of dorp. Daardoor gebeurt 
steeds meer wat mensen zelf belangrijk vinden voor Breda en bedenken ze het niet meer 
achter het bureau op het Stadskantoor.

Maar we zijn er nog niet... Het proces van steeds meer met de mensen doen ligt nog 
gevoelig. Sommige poli  eke par  jen vinden het eng. Op het Stadskantoor moeten 
ambtenaren er nog aan wennen. En niet alle Bredanaars zijn op de hoogte van de 
mogelijkheden. De rechten die zij hebben om mee te praten zullen verder uitgewerkt 
moeten worden. Ambtenaren, raadsleden en het College zullen met de Bredanaars het lef 
moeten hebben om samen te experimenteren. Daarvoor zijn kansen zat. De omgevingswet 
komt, de buurtrechten zijn vastgesteld, Breda Begroot breidt zich uit over de hele 
gemeente evenals de wijk- en dorpspla  oms. En dankzij Breda Kindvriendelijke Stad kan 
ook iedereen van 0 tot 24 jaar meedoen. Er komt een bindend referendum 
zodat de inwoners van Breda het laatste woord hebben bij belangrijke 
besluiten. 

6. INNOVATIEF BESTUUR

Bas Maes (lijs
 rekker)
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  Inwoners zijn de experts van hun eigen buurt. We geven hen   
 zoveel mogelijk verantwoordelijkheid.
  
 Meer inwoners kennen de mogelijkheden en doen ac  ef mee   
 aan de besluitvorming in hun buurt. 
  
 Alle wijken en dorpen doen mee met Breda Begroot. 
  
 Wijk- en dorpspla  orms in de hele gemeente. Zij krijgen   
 meer geld om in te ze  en voor ini  a  even in de buurt.
  
 Inwoners hebben in Breda het laatste woord; er komt daarom  
 een bindend referendum. 

,,Inwoners en bestuurders 
begrijpen elkaar”
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SP Breda maakt het verschil! We hebben ingezet op preven  e door mensen en niet door 
camera’s. Maar veiligheid is meer! Daarom bleven voorzieningen, zoals buurthuizen open. 
Zij vormen een laagdrempelige plek om samen te komen en zorgen voor de nodige sociale 
veiligheid en controle. Maar we boden ook zorg en begeleiding aan personen met verward 
gedrag. Het aantal buurten met buurtpreven  e nam enorm toe. Schooluitval onder 
jongeren werd stevig aangepakt. Daarnaast is de SP trots op de Buurtvaders en projecten 
als Grote Broer en Grote Zus. Samen zijn zij de ogen en de oren van de buurt en zijn ze het 
eerste aanspreekpunt bij problemen in de wijk.  

Maar we zijn er nog niet… Crimineel gedrag moet keihard aangepakt worden. Tegelijker  jd 
investeren we in preven  e en moet waar nodig zorg ingezet worden. De SP wil groepen 
(probleem)jongeren in beeld brengen en hen perspec  ef bieden op onderwijs of een 
baan. Zo kunnen zij hun leven op de rails houden of weer krijgen. Veiligheid is te belangrijk 
om uit te besteden aan allerlei par  culiere bureautjes. Meer agenten en gemeentelijke 
handhavers op straat zorgen voor echte veiligheid. Het halfslach  ge gedoogbeleid 
kost veel poli  e-inzet en werkt bovendien straathandel in de hand. Breda gaat daarom 
experimenteren met legale wie  eelt. Buurtrechters kunnen op een laagdrempelige manier 
bemiddelen in confl icten en houden juridisch spreekuur in het buurthuis.

7. VEILIGHEID IN DE BUURT

Dirk Uijl (#3)
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   Veiligheid maak je samen. We breiden het succesvol gebleken  
 buurtpreven  e verder uit.
  
 Voorzieningen in wijken waaronder buurthuizen, blijven op   
 peil voor de nodige sociale veiligheid en controle.
  
 We bieden (probleem)jongeren perspec  ef op een opleiding   
 of een baan.
  
 Breda gaat experimenteren met legale wie  eelt.
  
 Buurtrechters bemiddelen op een laagdrempelige manier bij   
 confl icten en houden juridisch spreekuur in het buurthuis.

,,Geen stoere praat voor de bühne, 
maar kiezen voor echte oplossingen”
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SP Breda maakt het verschil! Steeds meer basisscholen omarmen de Daily Mile, o  ewel 
iedere dag de nodige lichaamsbeweging. Een ini  a  ef van SP Breda dat navolging krijgt. 
Met onze hulp hebben buurten hun speeltuin kunnen behouden of zijn er openbare 
sportvoorzieningen aangelegd. Met wijkdeals zorgen buurten samen met de gemeente 
voor het onderhoud ervan. We hebben ons hard gemaakt voor schoolzwemmen. De 
afspraak is dat ieder kind voor zijn of haar twaalfde levensjaar een zwemdiploma hee  . 
Buurthuizen bleven open en kregen ondersteuning zodat zij beter in staat zijn om 
laagdrempelige recrea  e aan te bieden voor omwonenden. Breda werkte mee aan het 
verbeteren van de infrastructuur rondom sportclubs. Voor urban sports zoals skateboarden 
en free running, werden mooie voorzieningen geopend zoals skatehal Pier 15.

Maar we zijn er nog niet... We maken ons hard voor breedtesport, georganiseerd door en 
voor de buurt. Dit komt het gevoel van verbondenheid ten goede. Topsportevenementen 
zoals het EK-vrouwenvoetbal, zijn een feest voor de stad en verbinden. Onze amateurclubs 
hoeven echter niet op te draaien voor de kosten van duurbetaalde profs. Topsport-
evenementen zijn daarom welkom, maar de gemeentelijke bijdrage betalen we uit het 
evenementenbudget. Speeltuinen worden toegankelijk voor alle kinderen, ook die met een 
handicap. We houden vast aan de afspraak dat ieder kind voor zijn of haar twaalfde 
een zwemdiploma hee  . We krijgen weer zeggenschap over onze zwembaden 
en ijsbaan, door ze zelf te exploiteren in plaats van dit aan een 
commerciële par  j als Op  sport over te laten. Het omstreden 
rubbergranulaat op kunstgrasvelden wordt vervangen 
door een veiliger alterna  ef.

8. SPORT EN RECREATIE

Adi Vranac (#9)
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  We gaan als Breda zelf over onze zwembaden en ijsbaan en   
 stoppen met de exploita  e ervan door een commerciële par  j  
 als Op  sport. 
  
 De gemeentelijke bijdrage voor topsportevenementen komt   
 voortaan uit het evenementenbudget, niet uit het    
 sportbudget.
  
 Buurthuizen blijven open en krijgen meer      
 gebruiksmogelijkheden zoals het verzorgen van bruilo  en en   
 par  jen. 
  
 Ieder kind hee   voor zijn of haar twaalfde een zwemdiploma.
  
 Het omstreden rubbergranulaat op kunstgrasvelden wordt   
 vervangen door een veiliger alterna  ef.

,,Maak sport en bewegen 
toegankelijk voor iedereen”
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SP Breda maakt het verschil! Het preten  euze MOTI is verdwenen en het nieuwe Stedelijk 
Museum Breda sluit beter aan bij de behoe  e van onze stad en haar bezoekers. Cultuur 
trekt zich niet langer terug achter de muren van een instelling, maar het beleid is erop 
gericht om zoveel mogelijk inwoners in de buurten en op scholen te bereiken. Het aantal 
laagdrempelige evenementen groeit. Soms zelfs le  erlijk! De rolstoeltoegankelijkheid van 
evenementen én de binnenstad is verbeterd, maar behoe   desondanks nog steeds veel 
aandacht. We bouwen duizend nieuwe studentenwoningen om het aanbod te vergroten 
en daarmee de gemiddelde huurprijs voor studenten te verlagen.

Maar we zijn er nog niet… Onderwijs legt de basis voor een succesvol en gelukkig 
leven. Elke wijk of dorp beschikt over een goed onderwijsaanbod, met hoogwaardige 
voorzieningen. Leraren, het kind en ouders staan centraal. We gaan door met het 
realiseren van betaalbare studentenhuisves  ng. Breda mag trots zijn op haar goede 
hogescholen en beroepsopleidingen. We ze  en ons in om de kwaliteit van deze 
opleidingen hoog te houden. Onderwijs moet leiden tot vakmensen en baanzekerheid. We 
eisen van opleidingen dat zij geen extra schoolkosten vragen. Cultuureduca  e vormt een 
belangrijk onderdeel in het leven van kinderen en volwassenen. Muziekles, instrumenten- 
en boekuitleen, museumbezoek en (kunst)workshops moeten betaalbaar en 
beschikbaar zijn voor alle wijken en dorpen. Poppodium Mezz krijgt de 
noodzakelijke aanpassingen. Er komt een Kinderombudsman waar 
scholieren en studenten met hun klachten terecht kunnen en 
worden bijgestaan.

9. ONDERWIJS EN CULTUUR

Michel Verschuren (#5)
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  We gaan door met het realiseren van voldoende betaalbare   
 studentenwoningen zodat Breda een aantrekkelijke    
 studentenstad blij  .
  
 Extra schoolkosten voor lesmateriaal, zoals bij bijvoorbeeld   
 beroepsopleidingen accepteren we niet.
  
 De kwaliteit van het mbo en het scholingsaanbod krijgt meer   
 aandacht.
  
 Alle inwoners - jong en oud - hebben recht op betaalbaar   
 kunst- en muziekonderwijs. De Mezz krijgt de noodzakelijke   
 aanpassingen.
  
 Musea die subsidie ontvangen van de gemeente zijn in ruil   
 daarvoor één dag in de week gra  s toegankelijk voor    
 Bredanaars. 

,,Cultuur voor en door iedereen”
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Maurice Spapens (#7)
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  Betere doorstroming van de Noordelijke Rondweg met meer   
 ongelijkvloerse kruisingen.
  
 Alle belangrijke fi etsverbindingen voeren we uit als    
 snelfi etspaden met een groene golf.
  
 Met Park-&-Ride-voorzieningen pakken we de verkeersdruk en  
 luchtvervuiling in het centrum aan.
  
 Overbodige parkeergarages ze  en we in voor een slim    
 bevoorradingssysteem voor de binnenstad.
  
 Om fi etsgebruik te bevorderen zijn de fi etsenstallingen gra  s   
 evenals de bus voor ouderen.

,,Veilig, snel en schoon van 
A naar B” SP Breda maakt het verschil! Begin 2014 was er voor ruim 20 miljoen aan achterstallig 

onderhoud aan wegen, fi ets- en voetpaden. Deze en de volgende periode wordt die 
achterstand ingehaald. Te beginnen daar waar de veiligheid in het gedrang is. Om 
fi etsgebruik te s  muleren kwamen er meer fi etsrekken bij en werden de stallingen gra  s. 
Ook kwamen er snelfi etspaden, zoals die van en naar het nieuwe treinsta  on. Voor 
winkeliers in de inloopstraten werd het eerste kwar  er gra  s parkeren geïntroduceerd. 
Samen met bewoners werd er in wijken in en om het centrum gezocht naar oplossingen 
voor parkeerproblemen. Overbodige verkeersborden en -lichten werden verwijderd voor 
overzichtelijkere en veiligere kruisingen.

Maar we zijn er nog niet… De verkeersdruk is dermate groot dat op vele ontslui  ngswegen 
het verkeer dagelijks vast staat. En met de toename van het aantal inwoners zal dit 
alleen nog maar erger worden. We ze  en in op betere doorstroming van de Noordelijke 
Rondweg met meer ongelijkvloerse kruisingen. Alle belangrijke fi etsverbindingen voeren 
we uit als snelfi etspaden met een groene golf.  Onvermijdelijk ook gezien de opmars van 
de elektrische fi ets.  We maken Park-&-Ride-voorzieningen om de verkeersdruk en de 
luchtvervuiling in het centrum terug te dringen. Parkeergarages die hierdoor overbodig 
worden, ze  en we in voor een slim bevoorradingssysteem voor de binnenstad. 
Openbaar vervoer wordt goedkoper, milieuvriendelijk en gra  s voor 
ouderen. Denk hierbij aan elektrische bussen.

10. VERKEER EN VERVOER
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FINANCIËLE KEUZES FINANCIEEL MEERJARENPERSPECTIEF 2018-2021

Poli  ek draait om keuzes maken. De poli  eke keuzes die wij in voorgaande hoofdstukken 
maken, hebben ook fi nanciële consequen  es. Om aan te tonen dat onze plannen haalbaar 
en betaalbaar zijn, laten we in onderstaand overzicht zien waar we het geld de komende 
vier jaar aan uit willen geven. Maar we maken ook keuzes over waar het wat ons betre   
wel wat minder kan. Als basis hiervoor hebben we de begro  ng 2018 genomen.

Wij kiezen ervoor om te investeren in de zorg, voldoende betaalbare woningen en de 
inkomensposi  e van mensen. De eigen bijdragen voor ondersteuning (Wmo) schaff en 
we af zodat er geen fi nanciële drempel is voor deze vorm van zorg. De dekking hiervoor 
komt uit het echt werk maken van snijden in bureaucra  e.  De eigen bijdrage gaat nu 
vrijwel volledig op aan papierwerk en boekhouders en niet aan zorg. We investeren in 
meer betaalbare woningen voor lage- en middeninkomens en in de lee  aarheid van onze 
buurten. Problema  sche schulden nemen we over zodat mensen niet in een uitzichtloze 
situa  e belanden. Daarnaast komt er extra geld beschikbaar voor milieuhandhavers, 
zwemles voor basisschoolkinderen, gra  s openbaar vervoer voor ouderen en draaien 
we de bezuinigingen op cultuureduca  e terug. Musea worden één dag in de week gra  s 
toegankelijk.

Tegenover deze investeringen staan ook een aantal zaken waar het wat ons betre   wel een 
beetje minder kan. We versoberen de stadspromo  e en besparen zodoende structureel 
miljoenen. Geld dat bestemd is voor de zorg, gaat naar de zorg. Dus niet langer naar 
tekorten op de sociale werkvoorziening of bijstandsuitkeringen. Voor het doortrekken van 
de Nieuwe Mark gaan we op zoek naar cofi nanciering in de Provincie, van het Rijk en van 
Europa. Ook doen we een groter beroep op marktpar  jen die vooral profi teren van deze 
ontwikkeling.

(bedragen in miljoenen euro’s)

Exploita  e 2018 2019 2020 2021
Meerjarenperspec  ef in begro  ng 2018 0,73 1,76 1,14 0,90
Meerjarenperspec  ef na keuzes SP 0,62 1,40 0,78 0,54
Keuzes SP:
Geen geld voor Breda Brengt het Samen -0,55
Geen extra accountmanger EZ -0,09 -0,09 -0,09 -0,09
Geen economische promo  e -1,50 -1,50 -1,50 -1,50
Geen Smart City -0,25 -0,25 -0,25 -0,25
Sobere citymarke  ng -0,50 -0,50 -0,50 -0,50
SW dekken uit algemene middelen 3,55
Wijkimpuls naar wijkaanpak exploita  e 1,00 1,00 1,00
Extra handhaving op milieu 0,20 0,20 0,20 0,20
Schulden overnemen minima 0,25 0,25 0,25
Vergroten doelgroep armoederegelingen 1,00 1,00 1,00
Afschaff en eigen bijdrage Wmo 2,00 2,00 2,00
Ieder kind kan zwemmen voor twaalfde 0,10 0,10 0,10 0,10
Herstel bezuinigingen Cultuureduca  e 0,50 0,50 0,50 0,50
Museum 1 dag gra  s open 0,15 0,15 0,15 0,15
Realis  sche winstneming grondbedrijf -1,50 -0,50 -0,50 -0,50

Investeringsmiddelen 2018 2019 2020 2021
Investeringsmiddelen in begro  ng 2018 16,71 14,23 13,45 13,45
Investeringsmiddelen na keuzes SP 16,71 11,23 7,95 14,95
Keuzes SP:
Impuls wijken 0,50 0,50 0,50
Pilot gra  s busvervoer voor ouderen 1,00 1,00 1,00
Cofi nanciering doortrekken Nieuwe Mark -2,50 -7,00
Impuls betaalbaar woningen 2,00 -2,00 2,00

Reserves 2018 2019 2020 2021
Algemene reserve in begro  ng 2018 86,60 88,60 95,70 102,90
Algemene reserve na keuzes SP 82,90 85,60 93,20 100,90
Reserve sociaal domein in begro  ng 2018 12,50 9,00 6,00 3,50
Reserve sociaal domein na keuzes SP 16,70 16,70 16,70 16,70
Keuzes SP:
Post onvoorzien terug naar 1 miljoen 0,50 0,50 0,50 0,50
Tekorten bijstand uit algemene reserve i.p.v. 
reserve sociaal domein 

-4,20 -3,50 -3,00 -2,50



Wij danken onze leden, de mensen in alle buurten met wie we de afgelopen vier jaar 
gesproken hebben en samen hebben gewerkt, organisa  es en alle anderen die hebben 
meegedacht en/of geschreven aan dit verkiezingsprogramma. 

Dit verkiezingsprogramma is een uitgave van SP Breda.
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