
Breda wil zichzelf op de kaart zet-
ten als kindvriendelijke stad. Ook 
wordt het gewaardeerd wanneer 

onze inwoners zich inzetten op maat-
schappelijk vlak of bijzondere presta-
ties leveren waarop de stad trots mag 
zijn. De reguliere lintjes als blijk van 
waardering, zijn veelal bestemd voor 
volwassen. SP-fractievoorzitter Bas 

Maes: “Daarom komen wij met het 
voorstel om in navolging van steden als 
Oss en Nijmegen, ook in Breda voort-
aan jaarlijks Kinderlintjes uit te reiken 
als blijk van waardering en als stimu-
lans. De Dag van de Rechten van het 
Kind, ieder jaar op 20 november, zou 
een mooi moment voor de uitreiking 
hiervan zijn.”

HULPDIENST SP BREDA
     hulpdienst@spbreda.nl
 06 31 534 434
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AGENDA
ALV
Wegwijzer
Datum: 16 oktober 2016
Tijd: 20.00 - 22.00 u.

BUURTEN IN ETTEN-LEUR
Locatie: centrum/Banakker
Datum: 12 november 2016
Tijd: 11.00 - 15.00 u.

NIEUWE VERSIE CON-
CEPT-VERKIEZINGSPRO-
GRAMMA
Datum: 25 november 2016

LANDELIJKE AFTRAP NZF
Den Haag
Datum: 26 november 2016
kijk op: nationaalzorgfonds.nl

ALV
Wegwijzer
Datum: 7 december 2016
Tijd: 20.00 - 22.00 u.

SLAGKRACHT
SP BREDA SLAGKRACHT
SlagKracht is het maandelijkse 
nieuwsblad van de SP afdeling 
Breda. Het magazine wordt 
verspreid samen met de Tri-
bune, het landelijke
nieuwsblad van de SP.

Tips, reacties, suggesties of 
meehelpen?

slagkracht@spbreda.nl

SP BREDA STELT JAARLIJKSE UITREIKING 
KINDERLINTJES VOOR

CONTACT
Stadserf 1
4811 XS Breda

breda@sp.nl

076-5294332

@SPBREDA afdSPBreda

@SPBREDA breda.sp.nl

Kinderen uit de gemeente Oss krijgen kinderlintjes uitgereikt. SP Breda pleit 
ervoor om zo’n uitreiking ook in Breda te houden. Foto: SP Oss.



UIT DE AFDELING

We kijken terug op een 
productieve algemene 
ledenvergadering. 

Veertig SP’ers uit Breda, Rijsbergen 
en Zundert kwamen bij elkaar 
om te praten over het concept 
verkiezingsprogramma op 19 
oktober. Ruim tweeëneenhalf uur 
discussie leverde zes pagina’s met 
verslag op. De opmerkingen uit dit 
verslag zijn gebundeld en verstuurd 

aan de commissie voor het 
verkiezingsprogramma. Daarnaast 
gingen tien SP’ers uit onze afdeling 
naar de regioconferentie op 
zondag 30 oktober in Eindhoven. 
Ook hier uitgebreide reacties op 
het verkiezingsprogramma en 
heeft de afdeling ook haar punten 
naar voren gebracht over ondere 
andere het MKB, wonen, en 
ontwikkelingssamenwerking.

De commissie is nu druk om alle op- 
en aanmerkingen te inventariseren 
en te verwerken. Eind november 
op de 25ste wordt de nieuwe versie 
verwacht. Tijd voor ons om dan 
de tweede ronde te organiseren. 
Opnieuw een debatavond. We 
kijken kritisch naar de nieuwe 
versie en dienen waar nodig 
moties en amendementen in. 
Ook kiezen we de afgevaardigden 
voor het congres in januari. In 
de uitnodigingsbrief stond 16 
november. Maar de commissie 
heeft meer tijd nodig waardoor 
de ALV over de nieuwe versie 
plaatsvindt op 7 december in de 
Wegwijzer om 20.00 uur.  

Het verslag is meegestuurd in de 
weekmail. Geen weekmail en 
geïnteresseerd in het verslag? mail 
naar michel@spbreda.nl

ROOD gaat op 
zoek naar huis-
jesmelkers in Breda 

voor de ver-kiezing 
van huisjesmelker van 
het jaar. Op 8 en 15 
november besteedt de 
jongeren-groep hier 
aandacht aan. Ken jij ook 
schrijnende voorbeelden 
stuur ze op naar rood@
spbreda.nl of kijk  op 
huisjesmelkervanhetjaar.
nl.

Op zaterdag 12 
november  was ROOD 
Breda in Tilburg voor 
een ontmoeting met 

Emile Roemer. Weer 
een mooi voorbeeld van 
hoe ROOD in onze regio 
samenwerkt. Een mooie 
dag waarin Emile de 
jongeren van goede tips 
en adviezen voorzag.

Ook nam ROOD deel aan 
de landelijke ALV in de 
Moed in Amersfoort op 
zondag 13 november. Je 
ziet ROOD overal.

In de vorige slagkracht 
kon je al lezen dat SP 
Breda bezig is met 

voorbereidingen voor 
Het glazen huis dat van 
18 t/m 24 december in 
Breda is.

Er is veel te doen qua 
voorbereidingen en we 
hopen op voldoende 
leden die een handje 
willen helpen in 
december. Zo is er op 
zaterdag 24 december 
de soepexpres en vragen 
we daar minimaal drie 
vrijwilligers voor om soep 
uit te delen.

Er is zijn plannen voor 
nog meer activiteiten. 
We gaan 24 december 
met de kerstboom en 
wenskaarten staan naast 
de soepexpres. Er zal geld 
ingezameld worden voor 
Serious Request met de 
activiteiten en we gaan 
ook steunbetuigingen 
vragen voor het Nationaal 
Zorgfonds.

Doe mee en meld je aan 
door een mail te sturen 
naar onderstaand adres.

VAN DE VOORZITTER

ROOD               SP IN ACTIE

rood@spbreda.nl

ROODBreda

06-23555467 

paul@spbreda.nl



UIT DE GEMEENTE  
FRACTIE

Begroting 2017: Een goede 
basis maar nog veel werk te 
verzetten

Breda staat er financieel gezien 
weer goed voor. Voor dat er 
echter cadeautjes kunnen 
worden uitgedeeld, moet 
volgens SP Breda eerst de basis 
op orde zijn. De partij deed 
daartoe donderdagavond diverse 
voorstellen bij de behandeling van 
de begroting 2017. “Zolang er in 
onze stad nog 5000 gezinnen in 
armoede leven, er mensen afzien 
van zorg vanwege de kosten of 
te lang moeten wachten op een 
betaalbare woning, is er nog 
veel werk te verzetten”, zegt SP-
fractievoorzitter Bas Maes. 
“Deze solide begroting biedt 
alle kans om die problemen 
daadwerkelijk aan te pakken.”

Armoede
Uit onderzoek blijkt dat niet 
overbesteding of een slordige 
administratie  de belangrijkste 
oorzaak van armoede is. Mensen 
houden na aftrek van alle vaste 
lasten zoals huur en zorgkosten 
simpelweg te weinig geld over. 
“Het armoedebeleid in Breda 
moet zich wat ons betreft richten 
op het daadwerkelijk besteedbaar 
inkomen.”, zegt Maes. “Wij willen 
van de wethouder weten hoe 
zij ervoor zorgt dat mensen met 
een op papier redelijk inkomen, 
vanwege hoge vaste lasten alsnog 
naast alle armoederegelingen 
grijpen?”

Zorg
Op de zorg blijft veel geld over en 
dat blijft zoals afgesproken binnen 
het sociaal domein.  Dat binnen 

dat sociaal domein miljoenen aan 
geld voor de zorg, weglekt naar 
participatie blijft SP Breda zorgen 
baren. 
Maes: “Want ook binnen de 
zorg zelf zijn we er nog niet. Uit 
onderzoek blijkt dat mensen 
zorg mijden, vanwege de eigen 
bijdragen in de Wmo. Ik wil weten 
hoe wij het op het gebied van eigen 
bijdragen doen in vergelijking met 
andere steden. Het kan niet zo zijn 
dat wij geld over houden op de 
Wmo terwijl mensen zich blauw 
betalen aan de eigen bijdragen.”

Wonen
Zeker op het gebied van wonen 
is SP Breda zeer tevreden met 
de voorliggende begroting. Het 
nieuwe akkoord wat Breda met de 
woningcorporaties sloot, gaat ons 
de komende tien jaar 1.600 sociale 
huurwoningen opleveren en 900 
middeldure huur. Maar liefst 1.000 
van die betaalbare woningen al 
de komende jaren en 50 tijdelijke 
woningen zelfs al dit jaar. “Dat 
zijn aantallen die al decennia lang 
niet zijn vertoond in onze stad!”, 

stelt Maes. “Ik ben ook blij dat 
niet alleen een beroep wordt 
gedaan op de woningcorporaties 
maar ook ontwikkelaars worden 
gewezen op hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid.”

Buurthuizen
Nu Breda er financieel weer goed 
voorstaat is het volgens de SP tijd 
om slim te investeren. Als je een 
huis hebt en je hebt een financiële 
meevaller dan is het aantrekkelijk 
om een deel van je hypotheek af te 
lossen zodat je maandlasten lager 
worden. Voor het gemeentelijk 
vastgoed geldt wat de SP Breda 
betreft precies hetzelfde. 
“We zagen recent nog hoe 
kapitaallasten kunnen drukken op 
de exploitatie van de buurthuizen”, 
zegt Maes. “Nu we afstevenen op 
een positief resultaat op de post 
gemeentelijk vastgoed, moeten 
we de kapitaallasten drukken 
door dat geld te gebruiken voor 
aflossing. Dan blijft het ook in de 
toekomst mogelijk een buurthuis 
te expoiteren.”



Hans Creemers

Begin jaren ’90 werden 
de rijkspolitie en 
gemeentepolitie omgevormd 

tot 26 regionale korpsen. Nu zijn 
de 26 korpsen opgeheven en is 
er één Nationale Politie met één 
korpschef (Akerboom), die onder 
de Minister van Veiligheid en 
Justitie valt. (Van der Steur, VVD) 
Ten eerste is het gevaarlijk dat je 
nu dus één korpschef hebt want 
die kan doen en laten wat hij wil. 
Tevens gevaarlijk is zijn politieke 
baas. Stel je krijgt bijvoorbeeld een 
bepaald soort partij aan de macht 
dan doet de politie wat die zegt. Zo 
zag je bijvoorbeeld dat de politie 
goed meewerkte met de bezetter 
in ’40-’45.

De voorganger van Akerboom, 
Bouman, eerste Korpschef van 
de nieuwe Nationale Politie 
heeft de gedwongen omvorming 
van de politie en de bezwaren 
daarover gladgestreken door de 

OR te bedelen met 1,6 miljoen 
per jaar. Giltay, voorzitter van de 
OR (en de 34 anderen) kregen 
maatpakken, reizen, dienstauto’s, 
hotels, etentjes, dubbele 
gage en het verdoezelen van 
geweldsincidenten, enz. Omkoping 
dus van de kritiek. Tevens heeft 
deze Bouman de vijf agenten die 
Mitch Henriquez wurgden in Den 
Haag beloofd dat ze mogen blijven 
werken bij de politie.En deze 
Bouman krijgt nu 180.000 euro per 
jaar voor wat schamele adviezen 
aan zijn opvolger. 

Dat  is   dus een gevaar zoals 
ik al eerder betoogde van 
één organisatie die verticaal 
georganiseerd is. Dat leidt tot 
corruptie, machtsmisbruik en kan 
straks een gevaarlijk regime beter 
stutten. Tevens hoort de politie 
niet thuis bij het Ministerie van 
Justitie maar moet terug naar 
Binnenlandse Zaken, want nu zit 
ze bij het OM en de rechtsspraak 
in dat Ministerie en dat is niet 
wat Montesquieu bedoelde met 
gescheiden machten! 

Met de vorming van de Nationale 
Politie zijn de basisteams vergroot 
en collega’s kennen elkaar minder 
goed als voorheen. Meer werkdruk 
en ziekte. Ze zouden meer de 
wijken ingaan maar het tegendeel 
is waar. Bijvoorbeeld in Breda 
zijn deze drie bureaus gesloten 
Vlaanderenstraat (HV), Tuinzigt 
en Blauwe Kei. Sterker nog je ziet 
bijna nooit meer politie op straat, 
behalve bij uitgaansnachten. Dus 
gaan de burgemeesters hun eigen 
‘gemeentepolitie’ opzetten, de 
zogenaamde boa’s in het blauw, 
in Breda een 20-tal, in Rotterdam 
2000!

Ook de screening wordt verbeterd 
voor sollicitanten want er zijn 
afgelopen jaar twee grote mollen 
ontdekt die veel info doorgaven 
aan de onderwereld. (Den Haag 
en Oost-Brabant)De screening was 
minder door leegloop bij de AIVD 
door bezuinigingen. Ironisch is dat 
de VVD die zo hamert op Veiligheid 
zélf heeft bezuinigt op de AIVD en 
op de Krijgsmacht en de puinhoop 
heeft veroorzaakt door een 
Nationale Politie op te richten. 
Met vakbondsacties (Vorige en 
huidige FNV-voorzitter komt 
van politievakbond) hebben de 
agenten wel afgedwongen dat ze 
over 2015, 2016 en 2017 6,5% meer 
loon krijgen en eenmalig 1000 
euro. Tevens krijgen ze een geheel 
nieuw ME-wagenpark dat er uitziet 
als een normale politiebus. En de 
Hoge Raad heeft besloten dat de 
recherche toch verkeerscontroles 
mag gebruiken om criminelen te 
vangen. Een soort sleepnet dus.

Vergeet niet wat socialisten 
vroeger al zeiden dat de politie er 
uiteindelijk is om de heersende 
klassen en hun eigendommen te 
beschermen!

ACHTERGROND
OVER DE POLITIE


