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AGENDA

ledenvergadering
WegWijzer
Datum: 4 september 
tijD: 20:00 - 22:00

Tribunes invouwen
WegWijzer
Datum: 6 september 2019 
tijD: 15:30 - 17:00

ledenvergadering
WegWijzer
Datum: 2 oktober 2019
tijD: 20:00 - 22:00

Tribunes invouwen
WegWijzer
Datum: 4 oktober 2019
tijD: 15:30 - 17:00

Tips, reacties, suggesties of 
meehelpen?

slagkracht@spbreda.nl

RAAD STEuNT SP-VOORSTELLEN BREDAPAS 
EN JEuGDZORG

Eind juni besprak de Bredase Ge-
meenteraad de Voorjaarsnota 
2019. Hierbij wordt vooruitgeblikt 

op de begroting voor 2020 en dus waar 
Breda in dat jaar het geld aan uit gaat 
geven. De SP maakt zich zorgen over de 
rechtse spilzucht van dit VVD-college. 
Onverantwoord veel geld gaat naar be-
lastingcadeautjes en prestigeprojecten 
terwijl de hand voor het sociaal domein 
stevig op de knip blijft. Gelukkig konden 
onze moties over de BredaPas en Jeugd-
zorg op de steun van een meerderheid 
va de raad rekenen.

Breda is er ook voor Bredanaars die in 
armoede leven. Ook blijft de BredaPas 
behouden en zal actief worden uitge-

reikt aan iedereen die daar recht op 
heeft. Daarmee nam de gemeenteraad 
een voorstel over van de SP. De SP is heel 
blij met dat de raad dit zo uitspreekt. 
Het leek er even op dat de coalitie de 
mensen in armoede aan hun lot ging 
overlaten. Gelukkig maakt de politiek 
nu een heldere keuze.

Het zal niemand ontgaan zijn dat de 
budgetten uit Den Haag voor jeugdzorg 
de afgelopen jaren gewoon te laag wa-
ren. Onze motie “Onze jeugd geen sluit-
post” roept op om ervoor te zorgen dat 
de vraag van onze jeugd in Breda voor-
op staat, in plaats van het geld wat po-
litiek Den Haag er voor over heeft. Pas 
daarmee doen we recht aan onze jeugd, 
onze toekomst.

CONTACT
Stadserf 1
4811 XS Breda

@SPBREDA

@SPBREDA breda.sp.nl

breda@sp.nl

076-5294332

afdSPBreda

Door Bas Maes
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Terwijl ik dit typ zit ik bij de laatste 
raadsvergadering van dit politiek 
seizoen. De SP zit nu weer een jaar 
in de oppositie en heeft die rol weer 
met verve opgepakt. In een groot 
aantal debatten hebben wij duidelijk 
een stempel gedrukt en met 
behulp van onze scherpe vragen, 
moties en voorstellen hebben wij 
scherpe rechtse politiek kunnen 
afzwakken. Dat gaat ons nog niet 
ver genoeg. Teveel mensen hebben 
het niet goed in Breda en teveel geld 
verdwijnt in prestigeprojecten. 

Veel mensen voelen boosheid en 
onrechtvaardigheid. Op woensdag 
3 juli vond onze thema-avond 
politieke basisvorming plaats en 
daar kwam één van de opdrachten 
terug die SP continu uitvoert. Het 
geven van fundamentele kritiek 
op de kapitalistische wereldorde. 
En meer dan voorheen voelen de 
mensen de negatieve kanten van 
dit systeem in hun levens. Vier 
nieuwe leden waren aanwezig op 
deze avond en dachten mee over 
nieuwe alternatieven om deze 
onrechtvaardigheid te bestrijden. In 
de zomer gaan wij verder en zullen 
we, in tegenstelling tot andere 
partijen, weer gaan buurten in de 
buurt.

Ik ben trots op onze club en wens 
jullie allen een fijne vakantie.

COLuMN

Michel Verschuren
Voorzitter

SP ZET PROBLEMEN SPOOKBuRGERS 
OP AGENDA GEMEENTERAAD

A ls je in Nederland geen 
briefadres hebt, heb je 
een groot probleem. 

Deze mensen, die spookbur-
gers worden genoemd, kun-
nen geen uitkering, geen baan 
of een huis krijgen. Ook Breda 
kent spookburgers. Wij hebben 
als SP-fractie de problemen die 
deze Bredanaars tegenkomen 
beschreven in een stuk en op de 
agenda van de gemeenteraad 
gezet.

Tijdens de beeldvormende be-
spreking in de raad, hebben drie 

insprekers vanuit hun eigen er-
varing als spookburger in Breda 
verteld waar ze tegenaan lopen. 
Ze hebben raadsleden verteld 
hoe ze uitgesloten worden. Hoe 
ze keer op keer toch proberen 
mee te doen, maar vaak tegen-
werking ervaren. En ze hebben 
verteld hoe ze goede ondersteu-
ning en passende hulp in Breda 
missen. Na de zomer gaat de ge-
meenteraad verder in gesprek 
over dit grote probleem en zul-
len we ook met concrete voor-
stellen komen om de nu vaak 
uitzichtloze situatie van spook-
burgers, te verbeteren.

Door Inge Verdaasdonk
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uiT DE AFDELiNG
uiT HET BESTuuR

Aan de vooravond van het zomerreces is het nog 
bepaald niet rustig in de partij. Dat kan ook 
niet, de verkiezingsuitslagen, het terugtreden 

van Ron Meyer, de ongezouten kritiek tijdens de 
partijraad en een ingestelde congrescommissie, die 
ter voorbereiding van een najaarscongres, een flinke 
opdracht meekrijgt. De koers van de partij, de staat 
van de partij, van alles moet aan bod komen. 

Op lokaal niveau speelt er ook het nodige. De 
voorjaarsnota van het college is niet echt een 
vertaling van het beleid waar SP Breda voor staat. 
Dat betekende onverkort een aantal moties en ook 
SP-raadslid Boi Boi Huong heeft naar aanleiding 
van de jaarrekening 2018 wel iets te vinden over 
bijvoorbeeld de besteding van middelen voor 

kinderen, die in armoede leven. De SP fractie is 
bepaald niet stil gevallen. In de denktanks wordt ten 
volle ondersteuning aan de raadsleden geboden. 
Zo wordt er ook druk gewerkt aan een aanvalsplan 
voor de woningbouw. SP-burgerraadslid Michel 
Verschuren heeft daarover al een motie ingediend in 
vervolg op de voorjaarsnota. 

Vanuit het bestuur proberen we al die initiatieven 
ook te vertalen naar een actieve afdeling, waarin 
acties niet vreemd zijn. Na de Brabantpark exercitie 
gaan we in de vakantie (in de Heuvel en Doornbos/
Linie) en na de vakantie door (Haagse Beemden). 
Ook is het begin is gemaakt met het (bij)scholen van 
leden. Een roerige periode, maar die gaat beslist 
langer duren. Het bestuur wenst voor dit moment 
iedereen een prettige vakantie.

Door Pierre van Leent

ENquêTE HuiSHOuDELiJKE HuLP

Vorig jaar bleken huishoudelijk hulpen tijdens 
hun vakantie vaak niet vervangen te worden, 
terwijl thuiszorginstellingen ook in de zomer 

net zoveel betaald krijgen als anders. Het kan na-
tuurlijk niet zo zijn dat ze betaald krijgen voor werk 
dat niet wordt uitgevoerd. 

We hebben de wethouder hierop aangesproken en 
dat heeft ze zich aangetrokken. Voor komende zo-
mer zijn duidelijke afspraken gemaakt met zorgin-
stellingen over huishoudelijke hulpen. 

Heel mooi, en natuurlijk hopen wij dat deze afspra-
ken ook na worden gekomen. Om daar zeker van 
te zijn, hebben we een enquête uitgezet voor zowel 
mensen die huishoudelijke hulp ontvangen als men-
sen die in de huishoudelijke hulp ontvangen.

Vul hem in en/of wijs mensen erop deze in te vul-
len, zodat we na deze zomer weten of de acties en 
afsprak en die er nu liggen, voldoende zijn. Na de 
zomer zullen we de resultaten van de enquête be-
kend maken.

Door Inge Verdaasdonk

WERKZAAM iN DE HuiSHOuDELiJKE HuLP OF 
ONTVANG JE HuLP iN DE HuiSHOuDiNG?

 



ACHTERGROND
OPiNiE: TAALLESSEN EN iNBuRGERiNG

In 1998 kwam de eerste Inburgeringswet in Neder-
land. Dat betekende 500 uur Nederlandse taalles 
voor Nieuwkomers, maar ook voor de zogenaamde 
Oudkomers, voor diegenen die al hier waren, en nog 
niet goed Nederlands spraken. Dit had nog geen con-
sequenties.
 
In 2003, onder VVD-minister Rita Verdonk verander-
de dat. Al je niet slaagde voor de inburgeringstoets 
kreeg je geen Nederlands paspoort. In 2007 werd de 
wet aangescherpt en moesten ook de familieleden 
die zich wilden herenigen met de toegelatene, die 
een verblijfsvergunning heeft, in het thuisland een 
toelatingsexamen doen.

In 2013 volgde de stap naar privatisering van de in-
burgering. De asielzoekers en huwelijksmigranten 
worden zelf verantwoordelijk voor de inburgering. 
Lastig als je nog geen Nederlands kan lezen..

Het werd weggehaald bij de gemeenten. Daarna 
konden de asielzoekers 10.000 euro lenen bij DUO 
en moesten dan op zoek naar een commerciële taal-
school. Ze hadden dus geen begeleiding meer en wa-
ren het doelwit van cowboys die geld roken.

Als je de taaltoetsen niet haalt in drie jaar zit je met 
een schuld en een extra boete, als je het haalt wordt 
de lening kwijtgescholden. Zo zijn velen in Neder-
land met een schuld begonnen. (1 op de 7) Slechts 
een derde haalt de toets in drie jaar. Vroeger haalde 
80% de toets bij de gemeentelijke taalschool. Als je 
het vier keer niet haalt krijg je ontheffing. Dat was 

vooral het geval bij Eritreers. Dat deze commercië-
le taalscholen malafide waren blijkt uit het feit dat 
minimaal 45 taalscholen hun keurmerk kwijtraakten.

Nu heeft Minister Koolmees van Sociale zaken, Werk-
gelegenheid en Integratie (D66) het licht gezien. Hij 
gaat het geld wat de asielzoekers leenden nu aan de 
gemeenten geven, vanaf 2021, en die gaan de asiel-
zoekers weer begeleiden in taallessen en inburgering.

Dat is beter, maar nog niet genoeg, want de gemeen-
te gaat de commerciële bureaus nu uitzoeken, maar 
beter is het als er weer een gemeentelijke taalschool 
komt en dat we dat in eigen hand houden.

Nu is er echter nog een probleem dat Minister Kool-
mees en de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeen-
ten) van de onderhandelingstafel zijn weggelopen. 
De VNG vraagt, terecht, om een onderzoek of de 200 
miljoen wel genoeg is. De VNG is bang dat de ge-
meente alweer taken erbij krijgt met te weinig geld. 
Zie daarvoor de overheveling van de Bijstand, WMO, 
Jeugdzorg naar de gemeenten met minder geld dan 
het Rijk het deed. 

Door Hans Creemers

De asielzoekers en huwelijksmigran-
ten worden zelf verantwoordelijk 
voor de inburgering. Lastig als je nog 
geen Nederlands kan lezen..

Als je de taaltoetsen niet haalt in 
drie jaar zit je met een schuld en een 
extra boete, als je het haalt wordt 
de lening kwijtgescholden. Zo zijn 
velen in Nederland met een schuld 
begonnen.
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