
Door Bas Maes

Medio februari sprak een re-
cordaantal van 22 inwoners 
en organisaties de raad toe 

over de plannen van wethouder Boaz 
Adank (VVD) voor de verplichte tegen-
prestatie voor mensen in de bijstand. 
Dat we ons om hen bekommeren en 
ze niet afschrijven, daarover was ie-
dereen het eens. 

Maar de organisaties die door de wet-
houder verantwoordelijk zijn gemaakt 
voor de uitvoering van de tegenpresta-
tie, voelen zich niet betrokken en heb-
ben niet het geld en de middelen om 
mensen te begeleiden. En de mensen 
die het betreft, zeggen juist al veel vrij-
willigerswerk of mantelzorg te doen 
waarmee ze nu gedwongen moeten 
stoppen. Ik heb het nog niet eerder 
meegemaakt dat zoveel organisaties 
en inwoners zich tegen de plannen van 
een wethouder keren. Dit vraagt om 

een radicale aanpassing van de plan-
nen, anders is het zonder draagvlak bij 
voorbaat gedoemd te mislukken!

Organisaties als MEE West Brabant, 
Breda Actief en Stichting Informele 
zorg Breda (StIB), dé organisaties 
als het gaat om vrijwilligerswerk en 
mantelzorg, moesten de plannen 
in de krant lazen. De bezwaren van 
Cliëntenbelang Breda die de belangen 
van duizenden uitkeringsgerechtigden 
behartigd, zouden volgens wethouder 
Adank in de plannen verwerkt zijn. 
Cliëntenbelang zelf wist echter van 
niets. Organisaties die mensen uit de 
bijstand moeten gaan begeleiden zoals 
Tools to Work, de Voedselbank Breda 
en Stichting Tientjes, zijn de afgelopen 
jaren juist flink gekort op hun subsidie 
en kunnen onmogelijk deze taak op 
zich nemen. Een van de insprekers zei 
het treffend: je kunt niet melken wat je 
niet te eten geeft. 
Tekst gaat verder op pagina 3
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Alaaf. Carnaval en het reces zitten 
er weer op. Na een gezellige 
carnavalsraad en een laatste 
serieuze Raad, waarin er aandacht 
komt voor overgewicht onder 
jongeren, met name in kwetsbare 
wijken zoals in de Hoge Vucht. 
Na Carnaval is het weer tijd voor 
campagne. Hoewel deze in alle 
andere steden boven de sloten 
gewoon door ging.

Vraag eens aan mij hoe de afdeling 
ervoor staat. Ik kan u met veel 
optimisme zeggen dat het heel 
goed gaat. In korte tijd zijn er vele 
flyeraars bereid gevonden om de 
verkiezingsfolders te verspreiden. 
In de komende weken gaan er 
weer 30.000 verspreid worden in 
onze gemeente. Daarnaast gaan de 
acties Tijd voor Rechtvaardigheid 
en de petitie voor een lagere 
energierekening als een speer. Meer 
dan 250 vrienden in Breda en 20 
nieuwe leden in 2019 erbij.

Als laatste ben ik zeer tevreden met 
de voorbereidingen die gaande 
zijn in de Haagse Beemden, daar 
gaan we de komende maanden 
veel de wijken in om met de 
mensen te spreken over de 
staat van hun buurten. Met drie 
bewonersavonden op stapel gaan 
we weer een drukke en interessante 
periode tegemoet. 

COLuMN
Door Pierre van Leent

De laatste tijd hebben we 
aan het begin van onze 
bestuursvergaderingen 

altijd een leuk agendapunt, 
namelijk het agendapunt 
“ledenbeheer”. Niet omdat 
er geen zaken nog moeten 
gebeuren, maar wel omdat we 
iedere keer mogen constateren, 
dat we per saldo leden bij 
krijgen. Dat is jammer  genoeg 
wel een periode anders geweest. 
De effecten van Tijd voor 
Rechtvaardigheid zijn merkbaar. 
De laatste stand, die ik ken, is 371 
in de gemeente Breda alleen. 

Daarnaast was er de 
geruststellende mededeling, dat 
de kascommissie gaat voorstellen 
het bestuur te dechargeren 
voor de het jaar 2018 (pluim 
voor onze penningmeester). 
Aan de orde zijn ook geweest 
de verwerking van de enquête 
over de bouw van de moskee, 
waarvan de resultaten nog voor 
carnaval aan de bewoners met 
een pamflet bekend is gemaakt. 
Een overgrote meerderheid van 

bewoners zag nieuwbouw op de 
locatie helemaal niet zitten. Aan 
de orde was ook de afhandeling 
van amendementen op de 
bijzondere partijraad. Onze 
voorzitter had daar tenslotte 
toch een stemmentotaal van 11 
in de hand. 

Als laatste onderwerp stond de 
campagne voor de verkiezing van 
Provinciale Staten op de agenda. 
De aftrap is geweest op 16 
februari op de Grote Markt met 
onthulling van onze themaklok 
Tijd voor Rechtvaardigheid. 
Op 23 februari hebben we 
bij winkelcentrum Moerwijk 
gesprekken met bewoners 
gehad, vrienden geworden 
en 2 nieuwe leden gemaakt. 
Daarnaast nog snel even 1000 
flyers in brievenbussen gedaan. 
Na de carnaval gaat de campagne 
pas echt los. Daarover volgt nog 
nadere berichtgeving.

Michel Verschuren
Voorzitter

 SP Breda op de Grote Markt - Foto: Radim Mazanek

uit HEt BEStuur

  



uit DE aFDELiNG

Sp EN MiGratiE

Vervolg voorpagina
Het verplichtende karakter en dat bestaand vrij-
willigerswerk en mantelzorg niet als tegenpres-
tatie gelden, was mogelijk nog wel het grootste 
bezwaar van de insprekers. Zo zag het Overlegor-
gaan Bredase Amateurvoetbalverenigingen (OBA) 
het niet voor zich hoe clubs mensen die onder 
dwang vrijwilligerswerk moeten doen, gaan be-
geleiden. StIB riep op mantelzorg vooral wel aan 
te merken als tegenprestatie. De uitspraak van de 
wethouder dat “mantelzorg de persoonlijke ont-
wikkeling in de weg kan staan”, werd afgedaan als 
onzinnig. De Voedselbank Breda hekelde het feit 
dat bestaand vrijwilligerswerk niet meetelt als 
tegenprestatie. Zo’n 30% van de bijna 60 vrijwil-
ligers van de Voedselbank zou door de plannen 
van de wethouder moeten stoppen. Dat heeft een 
ontwrichtend effect.

Volgens de aanwezige juridische experts en vak-
bond FNV, is er een groot gebrek aan kennis over 

de wet bij de wethouder. Er wordt over de tegen-
prestatie gesproken alsof het een instrument is 
om mensen naar werk te begeleiden. Dat is echter 
geen tegenprestatie maar re-integratie, waarvoor 
een traject al snel duizenden euro’s per werk-
zoekende kost. Maar de gemeente is niet bereid 
daadwerkelijk te investeren in deze groep. De ge-
meente lijkt zich ook niet doordrongen van het 
feit dat zij verantwoordelijk wordt voor de veilig-
heid en arbeidsomstandigheden, indien mensen 
gedwongen aan het werk moeten. Vakbond FNV 
deed de belofte iedereen die de gemeente Breda 
aansprakelijk wil stellen, bij te staan in de rechts-
zaal.

Gelet op het massale verzet, zou de wethouder er 
verstandig aan doen dit ondoordachte plan in te 
trekken. Nogmaals: dat we mensen in de bijstand 
niet afschrijven is goed. Maar dit lijkt meer op 
treiterbeleid dan dat men bereid is daadwerkelijk 
te investeren in deze groep.

Door Michel Verschuren

In de afgelopen twee weken is er veel gezegd 
over migratie. Op de Partijraad speelde 
het migratiehoofdstuk van het Europees 

verkiezingsprogramma een hoofdrol. Binnen de partij 
zijn er verschillen over hoe om te gaan met migranten. 
Helaas is er ook veel gezegd door mensen binnen en 
vooral buiten onze partij dat niet strookt met de positie 
die onze partij inneemt in het migratievraagstuk.

Allereerst staat het migratiehoofdstuk in het 
Verkiezingsprogramma los van arbeidsmigratie 
uit Oost-Europa. Het hoofdstuk richt zich op de 
komst van vluchtelingen en migranten richting 
Europa. De SP houdt zich volledig vast aan het VN-
vluchtelingenverdrag en ook blijft iedereen recht 
houden op een asielaanvraag in Europa. Voor 
vluchtelingen is altijd plek.

SP zet in op de oorzaken van vluchtelingenstromen, de 
permanente oorlogen en armoede. Het opvangen van 
migranten is een taak van de hele Unie en grenslanden 
moeten geholpen worden. Zij hoeven de toestroom 
niet alleen te dragen. Veiligheid van mensen die de 

Middellandse zee oversteken moet gewaarborgd 
worden en criminele mensensmokkelaars moeten 
worden aangepakt, hulp aan vluchtelingen is volgens 
ons niet crimineel.

Veel kritiek kwam er over de uitspraak dat SP niet 
tegen opvang is in de regio en afspraken wil maken 
met andere landen. Socialisten zijn ook realisten. Op 
dit moment is er geen enkele aanleiding waarop wij 
aannemen dat er goede afspraken gemaakt kunnen 
worden. Dat doen we dan ook niet en stemmen we 
tegen bijvoorbeeld de Turkije-deal. Dat neemt niet 
weg dat er in de toekomst niet een deal gemaakt 
kan worden die wel voldoet aan onze strenge eisen. 
Daarom sluit de partij deals niet op voorhand uit.

De SP staat voor een humaan migratiebeleid  en is 
realistisch over het feit dat we niet alle economische 
vluchtelingen kunnen opnemen. Iedereen heeft altijd 
recht op een snelle en veilige asielprocedure, waarbij 
het eindeloze wachten en de onzekerheid verdwijnen. 
Mensen die voldoen aan het VN-vluchtelingenverdrag 
worden zonder meer toegelaten, anderen moeten 
terug naar land van herkomst. De SP staat voor dat 
dit op een veilige en verantwoorde wijze gebeurt.



OpiNiE: OvEr EEN BrEDaSE DOCuMENtairE
Door Hans Creemers

Afgelopen zondag 3 februari vond in De Nieuwe 
Veste de presentatie plaats van de Bredase 
documentaire ‘Samen staan we sterk, dwarsdenkers 
en oproerkraaiers, een drieluik over de actiejaren 
1970 tot 1980’ van Bob Entrop i.s.m. het Stadsarchief 
Breda. Het was er erg druk en D66-cultuurwethouder 
De Bie was er privé.

De maker, Bob Entrop, was lid van het eerste 
filmcollectief in Nederland, de Kritiese Filmers 
en kwam uit Den Haag en woont sinds de jaren 
’70 in Breda. Al mist hij Den Haag soms nog wel. 
Door middel van urenlange interviews met 16 
actievoerders uit die tijd heeft hij dat gecomprimeerd 
in dit drieluik. Het vangt de tijdgeest erg goed. 
Behalve de geinterviewden zie je ook filmbeelden uit 
die tijd. De jaren ’70 worden gekenmerkt door een 
grote actiebereidheid. Er waren dan ook maar liefst 
130 actiegroepen in Breda. Demonstreren was een 
tweede natuur. Breda liep voorop in Nederland want 
hier vond de eerste bedrijfsbezetting plaats van de 
Enka-fabriek (1972) en de eerste bezetting van de 
Sociale Academie (1974).

Jan de Waal (PSP) vertelt mooie verhalen over het 
plakken van posters en hoe de politie te ontwijken. 
Daar weten de SP’ers van het eerste uur in Breda 
over mee te praten! Dankzij ons zijn er nu trouwens 
(16!) Vrije Plakplaatsen. Fotograaf Piet den Blanken 
maakte van veel demonstraties foto’s, maar was 
geen participant. Wel van het Komitee Anti Taptoe. 
De foto’s van de arrestaties van de ‘148 van Breda’ 
tijdens het bezoek in 1981 aan Breda van Koningin 
Beatrix zijn wellicht zijn bekendste. (Hier heb ik 
eerder over geschreven in de SlagKracht, ‘De schande 
van Breda’.)

Ad Marijnissen vertelt over deze kraakbeweging in 
Breda, die veel mensen naar Amsterdam zag gaan 
en waardoor ze telkens het wiel opnieuw moesten 
uitvinden. Marcel Rensen van drukkerij Salsedo 
was de huisdrukker van links Breda. Clubs met veel 
geld betaalden en clubs met weinig geld kregen hun 
drukwerk soms gratis van Salsedo. Han Rijgersberg 
van Centrum Buitenlanders laat een baan lopen bij 
Philips en gaat voor zijn idealen. In de spoorbuurt zijn 

overvolle pensions met gastarbeiders waar hij hen 
gaat bijstaan. (Er staat  een interview met Han door 
mij in een eerdere SlagKracht.)

De Kritiese filmers van Entrop zaten op De Roy van 
Zuidewijnlaan naast de geharnaste communistische 
splintergroep de KBB-ml. Zij (20 man) waren overtuigd 
van hun eigen gelijk, dat waren alle groepen wel, en 
er was in die tijd, net als later bij de kraakbeweging 
een lichte vorm van paranoia over infiltranten van de 
BVD. Ze mochten zelf ook infiltreren bij andere linke 
groepen, zo ging dat toen. Met elkaar bestrijden ging 
veel tijd en energie verloren. Er waren soms wel drie 
verschillende een Mei-vieringen in Breda! Ze hadden 
ook vormingsklasjes waar je van Erik Visser (later van 
Uitgeverij De Geus) dikke pillen van Marx moest lezen 
en leren. Marleen Maes vertelt hier relativerend over.

De film duurt drie uur. De muziek van Jeroen Goeijers 
is wonderschoon en evenzo de beelden van Breda 
van boven middels een drone door Paul Tekenbroek. 
De film is mede mogelijk gemaakt door het Prins 
Bernard Cultuurfonds en de Mastboom Brosens 
Stichting. De film is voor 17 euro te koop bij bol.
com, maar beter is om onze boekhandels te steunen. 
De film te krijgen bij de Vrije Boekhandel en bij Van 
Kemenade & Hollaers.

aCHtErGrOND

 Werknemers bezetten ENKA Breda (1972)


