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Eigen risico toch terug naar verzekerden
Door Inge Verdaasdonk

G

oed nieuws! Vorige maand
stond er een artikel in de SlagKracht over de Gemeente Uitgebreid-Polis. Verzekerden kregen hun
niet opgemaakte eigen risico niet terug gestort. Hier waren wij het uiteraard niet mee eens.
Het niet gebruikte eigen risico over
2018 en ook 2019 van het “Gemeente extra uitgebreid pakket”, gaat geheel terug naar de verzekerde, en
verdwijnt dus Niet de gemeentekas
in! Dat goede nieuws kreeg raadslid
Inge Verdaasdonk begin april van de
betreffende wethouder te horen.
Na maanden van aandacht vragen en
uiteindelijk zelfs met de gedupeerden op de koffie te zijn gegaan bij de

wethouder, blijkt de communicatie
over de polis en de regeling met het
eigen risico niet goed te zijn gelopen.
Meer dan terecht dus ook dat het eigen risico wat niet wordt verbruikt in
2019 en werd verbruikt over 2018 terug gaat naar de verzekerde persoon
zelf.
Gedupeerden moeten wel nog even
geduld hebben. Pas in juli verwacht
CZ precies te weten hoeveel eigen
risico van 2018 er over is gebleven.
Voor 2020 zal de wethouder met een
nieuw voorstel komen van een gemeentelijk pakket en natuurlijk zullen
wij als SP dan zeer scherp zijn op de
voorwaarden van deze nieuwe polis
Ook zullen we ervoor waken dat de
uitleg rondom de voorwaarden deze
keer wel helder en duidelijk is.
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COLUMN

Uit de fractie

Notre Dame, of in het Nederlands:
Onze Lieve Vrouwe. Toeval bestaat
niet, ook de naam van de Grote Kerk
in Breda. Gebouwd in de vroege 15e
eeuw. Een icoon en beeldbepalend
voor onze stad. Mocht de kerk deels
vergaan, zoals in Parijs, dan treft het
velen in het hart, net zoals bij de
Notre Dame.

D

Al vrij snel erna kwamen er
honderden miljoenen vrij. Veelal
geschonken door miljardairs om de
kerk te herbouwen. Hoewel nobel,
doet het mij toch denken aan de
bouw van de St. Pieter te Rome.
Deels gebouwd op aflaten. Waar
katholieken hun zonden konden
afkopen voor een plekje in de hemel.
De woede van gewone Fransen was
dan ook terecht. Bernie Sanders
verwees er onlangs weer naar; 26
mensen bezitten net zoveel als de
armste 3 miljard mensen. Zelfs Klaas
Dijkhoff vindt nu dat de VVD er
meer voor de mensen moet zijn en
grote bedrijven belasting moeten
betalen. Hoewel bij de VVD moet je
maar hopen dat die woorden na de
verkiezingen nog betekenis hebben.
Laten we hopen dat het tij snel keert
en de rijksten onder ons niet alleen
geld geven voor stenen, maar via
belastingen en loonsverhogingen ook
hun eerlijke deel bijdragen.

Michel Verschuren
Voorzitter

Door Bas Maes

e SP Breda heeft de
afgelopen maand op twee
belangrijke onderwerpen
successen geboekt.
Verplichte tegenprestatie
De verplichte tegenprestatie
voor bijstandsgerechtigden is
daarom wel afgezwakt, maar
door coalitiepartijen VVD, D66 en
PvdA toch door de raad gedrukt.
Onder druk van vele inwoners,
organisaties en de oppositie,
werd het oorspronkelijke plan
van wethouder Boaz Adank
(VVD) flink aangepast. De
verplichte tegenprestatie telt
bijvoorbeeld niet langer voor
mensen die al vrijwilliger of
mantelzorger zijn. Maar het blijft
mogelijk om mensen te korten
op hun uitkering waardoor ze
onder het bestaansminimum
zakken. Bovendien is ‘maatwerk’

het antwoord op alles wat
rammelt aan dit voorstel, terwijl
er geen geld of capaciteit voor is.
Maatwerk zal eerder willekeur
blijken en tot veel onzekerheid
en problemen gaan leiden.
Moskee in de Wisselaar
Het college ging diep door
het stof voor de gemaakte
fouten in de communicatie en
procedure rondom de bouw
van de moskee in de Wisselaar.
Wethouders Daan Quaars (VVD)
en Paul de Beer (D66) moesten
erkennen dat de gemeente naar
omwonenden toe niet open en
eerlijk is geweest. Dat het college
fouten toegeeft, is heel mooi
maar ook niet meer dan terecht.
Vraag die nog onbeantwoord is
gebleven, is hoe de wethouders
het vertrouwen van de buurt in de
gemeente moeten herstellen…

UIT DE AFDELING
Uit Het Bestuur

Door Michel Verschuren

Bij het uitkomen van de Slagkracht komen de Europ 16 mei organiseert onze afdeling weer een pese verkiezingen eraan en is er al druk gewerkt aan
nieuwe ledenavond. Extra bijzonder omdat er in het uitzetten van zo'n 10.000 flyers. Voornamelijk in
de afgelopen maanden veel nieuwe leden bijge- wijken met veel SP-kiezers. Ook heb je inmiddels al
komen zijn. We kijken er naar uit om kennis te maken een overzicht gekregen van actie-zaterdagen voor de
met onze nieuwe leden.
Europese Verkiezingen.

O

Daarnaast gaan we invulling geven aan de gewenste
trainingen. Voor de zomer organiseren we een avond
"Heel de Mens". Op deze avond duiken we dieper
in de kernwaarden van de SP. Wat drijft ons en hoe
meten we onze acties af aan deze meetlat? Ook organiseren we op een later moment een avond over
(arbeids)migratie en klimaat.

Op een andere plek in deze Slagkracht las je over
de actie in Brabantpark. Mocht er bij jou in de
buurt ook iets spelen dat onze aandacht verdiend,
laat het ons weten via breda@sp.nl en dan zetten
we samen met jou ook een buurtenquête uit.

Parkeerenquête Brabantpark

Door Dirk Uijl

keervergunningen voor Bredanaars gratis moeten
e afgelopen maand is de SP Brabantpark inge- worden, betaald van de opbrengsten van het betaald
gaan om de inwoners te vragen naar hun me- parkeren. Helaas was een meerderheid van de gening over betaald parkeren in hun wijk. Met de meenteraad toen tegen.
hogescholen Avans en NHTV en het Amphia ziekenhuis rondom Brabantpark, komen er veel mensen van Naast parkeren hebben we de bewoners ook gebuiten in de wijk parkeren. Ruim 200 bewoners heb- vraagd wat zij van hun wijk vinden. Over het algeben gereageerd, en vrijwel niemand is voorstander meen zijn de mensen van Brabantpark erg blij met
van betaald parkeren. En als mensen al voorstander hun wijk en wonen ze er heerlijk. Wel vinden ze dat
waren, vinden ze het belachelijk dat zij moeten beta- er vaak te hard wordt gereden. Ook zorgt het nieuwe
len voor het probleem dat anderen veroorzaken.
afvalsysteem voor veel ergernis, omdat er veel afval
bij de containers gedumpt wordt. Met de resultaten
De SP heeft in het verleden al voorgesteld dat par- van de enquête zullen vervolgacties opgezet worden.

D

ACHTERGROND
Opinie: Over opportunisme en wereldvreemdheid
Door Hans Creemers
Door de afdrachtregeling binnen onze partij is het zo dat
onze gekozenen het niet voor het geld doen. Zo staan ze
qua inkomen dichter bij de kiezers en hebben ze er bijna
altijd een baan naast zodat ze niet in een ivoren toren
zitten en weten wat er in het werkende leven gebeurt.
Sommige andere politici hoppen van partij naar partij en
daar lijkt het er dus op dat ze het voor het baantje doen
en het vele geld.
Zo is in Breda raadslid Joep Taks bekend die meer
dan 30 jaar, van 1978 af, bij de VVD zat maar daarna,
teleurgesteld over een lage plaats (geen zetel, geen
inkomen), verhuisde naar Trots en die alweer heeft
ingeruild voor 50+.
Bij de komende verkiezingen voor het EP valt Derk Jan
Eppink op. Hij is de lijsttrekker voor FvD. Daarvoor zat
hij bij de VVD, de PvdA en bij Lijst DeDecker. Wat ook
opvalt bij sommige kopstukken van rechts is dat ze
nagenoeg geen werkend leven hebben gehad voor hun

politieke carrière. Je zou kunnen zeggen dat ze in die zin
wereldvreemd zijn.
Zo zijn Fractievoorzitters Baudet (FvD) en Dijkhoff (VVD)
tijdens hun promotie aan de universiteit kort docent
geweest maar daarna fulltime politicus met de geldelijke
verdiensten daarvan. Ook Wilders (PVV)heeft nagenoeg
geen werkend leven gehad buiten de politiek en werd
al in 1990 beleidsmedewerker van de VVD-Fractie in de
Tweede Kamer en daarvoor in 1998 Kamerlid. Ook in
onze eigen Bredase SP-afdeling hebben we een secretaris
gehad die daarvoor al bij GL en de PvdA zat en daarna
onze partij verliet en zich aanmeldde bij een lokale partij.
Ik hoor nog vaak van mensen dat ze niet weten van onze
afdrachtregeling. Die mag wellicht wat meer, zeker bij
verkiezingen, onder de aandacht worden gebracht. Dat
mag ook inzichtelijk worden gemaakt door het concreet
te benoemen. Dat Kamerleden van alle partijen ongeveer
6000 euro netto loon per maand krijgen en die van de SP
ongeveer 2700 euro netto dankzij de afdrachtregeling.

Advertorial: Adopteer een boom en steun "omslag"
Door Joska Dubbeldam
In het weekend van zaterdag 18 en zondag 19 mei 2019
is het jubileum weekend van Omslag in Eindhoven. Dit
jaar bestaan ze al 25 jaar, met een grenzeloze inzet voor
duurzaam leven. Maar ze vormen ook het landelijke
kenniscentrum voor Anders Wonen en Leven. Want
duurzaam leven doe je samen.
Het kantoor van Omslag is onderdeel van het prachtige
Kloosterhof van Gestel in Eindhoven. Daar zijn iedere
dag mensen bezig om de ZOZ te maken, het bekende én
informatieve boekje voor doeners en denkers. Bezoek
ook een keer de originele website van Omslag of de Aktie Agenda, de website voor actieve mensen.
Happyfeetandfood steunt Omslag door 25 bomen
te gaan planten in county Mayo in Ierland. Glen Keen
Farm, een boerderij in county Mayo is nu al blij met dit
zo nuttige en aangename cadeau. Dus planten we 25
bomen, voor een groene en gezonde toekomst. Maar
iedere donatie is een boom en zo ontstaat een nieuw
bos.

Adopteer dus een boom en maak ook jouw wereld
groener! De bomen worden in juni geplant in de buurt
van de boerderij. Alle informatie om mee te doen is te
vinden op de website van www.happyfeetandfood.nl.
Voor het bedrag van 25 euro, adopteer je een boom én
je ontvangt een foto van de boom met een kaartje met
je naam erop. Voor dit nieuwe stukje bos worden inheemse bomen geplant, om de natuur daar positief te
steunen.
Stuur een email naar Joska Dubbeldam met de tekst
Omslagbos, voor het rekeningnummer. En voor alle vakantiegangers dit jaar, koop dus een inheemse boom en
plant die op een geschikte plek. Want zo maken we allemaal de wereld weer wat groener!
Alle informatie op de website:
www.happyfeetandfood.nl
of
www.glenkeenfarm.com
Voor vragen en meedoen:
joska@casema.nl

