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AGENDA
ALGEMENE LEDEN-
VERGADERING - 
17 DECEMBER 2015 
Tijd: 20-22uur; Locatie: 
SP-Kantoor, Piushaven 29 
Aanmelden via: 
bob@sptilburg.nl

KERSTKRANSJES-
KNUTSELAVOND - 
18 DECEMBER 2015
Tijd: 19-22uur; Locatie: 
SP-Kantoor, Piushaven 29
Aanmelden via:

paulina@sptilburg.nl

UITDELEN KERSTGROET -
19 DECEMBER 2015
Tijd: 13-14uur; Locatie: 
Centrum Tilburg. Aanmel-

den via: 
paulina@sptilburg.nl

SP TILBURG BRENGT 
NIEUWJAARSGROET - 
2 JANUARI 2016
Tijd: 13uur; Locatie: 
Centrum Tilburg Aanmel-

den via: 
paulina@sptilburg.nl

VOOR DE MEEST 

ACTUELE AGENDA 

ZIE ONZE WEBSITE: 

TILBURG.SP.NL/AGENDA

MAGAZINE

meedenken of tip voor de 
redactie? mail naar:
hubert@sptilburg.nl

Voor het dagelijkse nieuws bezoek 
onze website: tilburg.sp.nl of volg ons 
via de sociale media

SP Tilburg SP Tilburg@sptilburg

Sociale huurwoningen 

worden met behulp van de gemeente 

duurzamer gemaakt. Hiervoor

wordt één miljoen 
per jaar 
beschikbaar gesteld.

Huishoudelijke 
hulp blijft, zonder de 

40% korting van het Rijk.

15 miljoen euro 

om de klappen van de 

veranderingen in de 

(jeugd)zorg op te vangen.

     We hebben orde op 
    zaken gesteld en zorgen 

ervoor dat het sportbeleid 

toekomstbestendig en 

betaalbaar wordt. Er komt een

mooie, nieuwe voetbalclub 

op de Spoordijk. Tevens is Tilburg 
Europese sportstad 
2016.

We geven cultuur en onderwijs
een boost. Beiden krijgen er 

één miljoen extra bij.

,Y�^VYK[�ÅPUR�geïnvesteerd in 

groen, zowel in de stad 

maar ook er omheen, zoals 

bijvoorbeeld het Stadsbos.

Er gaat 3 miljoen extra naar 

armoedebeleid.

Er gaat meer geld naar de 

voedselbank. 
Het Tilburgs 
Ondersteunings
Fonds blijft bestaan.

Voor iedereen met een

bestaansminimum 
tot 130% bestaan er veel 

regelingen o.a. de CZM 
(collectieve 
zorgverzekering voor 
minima). Dit alles maakt 

Tilburg tot een van de 
meest sociale steden
in Nederland.

SP TILBURG

WAT HEBBEN WE BEREIKT? [IN BEELD]
In de vorige PiuSPost en op onze 
website staat een artikel over wat we als 
SP Tilburg bereikt hebben sinds we in het 

college zitten. Nu hebben we dit ook mooi 
overzichtelijk weergegeven in 
onderstaande infographic! 



Naam: Pavel Shkarban
lid sinds: 2015

Vertel eens, wie ben je en 

wat doe je in het dagelijks 

leven?

Mijn naam is Pavel en 
in dagelijks leven ben ik 
managementassistent bij 
een schoonheidssalon. 
Voor  mensen die niet 
weten wat dat inhoudt: dat 
is de mannelijke versie van 
een secretaresse. Ik ben 
gelukkig getrouwd en heb 
twee kinderen. Mijn zoon 
Kristof gaat volgend jaar 
naar de middelbare school. 
En ik heb een dochter, 
Nadja. Mijn vrouw heeft 
een eigen onderneming, 
zij geeft persoonlijk advies 
over belastingen en derge-
lijke. Daarnaast ben ik een 
toegewijde voetbaltrainer 
bij de jeugd van SV Sarto, 
hier in Tilburg.

Sinds wanneer ben je lid 

van de SP?

Ik ben lid sinds januari dit 
jaar. Ik wilde lid worden en 
heb toen een mail gestuurd 
naar iemand van jullie. En 
toen ben ik ook uitgeno-
digd voor een bijeenkomst.

Wat is de reden dat je lid 

bent geworden?

Als je in deze maatschap-
pij rondkijkt zie je dat de 
meeste mensen individu-
alistisch zijn ingesteld: ze 
denken vooral aan zichzelf, 
hoe hard het ook klinkt. Ik 
ben uit ander hout gesne-
den. Hoe zal ik het zeg-
gen… Hoe een medemens 
zich voelt, zo voel ik me 
ook. De afgelopen maan-
den en jaren heb ik gezien 
hoe dingen verslechteren 
voor sommige groepen in 
de samenleving en ik wil 
me hiervoor inzetten. Dat 
is mijn voornaamste reden 

om juist van de SP lid te 
worden. En zeker ook te 
blíjven, want in de SP kun 
je groeien. Waar een wil is, 
is een weg.

Wat betekent het voor jou 

om lid te zijn van de SP? 

Lid zijn van de SP betekent 
voor mij dat ik mezelf 
honderd procent wil- en 
kan inzetten. De stand-
punten van de SP komen 
vrijwel overeen met wat ik 
vind over de maatschappij 
en de maatschappelijke 
ontwikkelingen. Wat ik be-
langrijk vind is solidariteit. 
Dat heb ik de afgelopen 
maanden ook gevoeld. Het 
heeft ook met toewijding 
te maken, ik zie hoe hier 
de mensen voor een goede 
zaak gaan. Dit raakt ook 
aan activisme, wat ik bij 
mezelf erg sterk herken. 
SP betekent voor mij het 
heden en de toekomst.

Is er iets wat je aan 

potentiële nieuwe leden 

wilt meegeven?

De SP is een leuke en ge-
zellige club! Maar waar het 
om gaat is daadkracht! Dat 
stralen de andere actieve 
leden ook uit. Gezelligheid 
komt dan vanzelf.

Wat is jouw functie bin-

nen de SP?

Ik heb een tijdje mee-
gedraaid bij ROOD, de 
jongerenafdeling van de 
SP. Ik vind dat de jeugd 
onze toekomst is. En als 
ik naar die groep kijk, zit 
daar ook erg veel posi-
tieve energie. Dat vind 

ik juist mooi aan ROOD. 
Uiteraard zijn er jongeren 
die nog zoekende zijn, 
die nog levenservaring op 
moeten doen, maar ze zijn 
allemaal op de goede weg. 
Verder heb ik meegedaan 
aan verschillende acties, 
ook tijdens de Provinciale 
Statenverkiezingen van dit 
jaar. Maar ook daarvoor 
en erna. Ik vond het heel 
leerzaam. Op deze manier 
heb ik ook andere leden 
beter leren kennen. Zo kon 
ik ook de reacties uit de 
menigte waarnemen en hoe 
dat op straat gaat. En daar 
trok ik mijn conclusies 
uit waarop ik mijn bezig-
heden nu plan, analyseer 
en uitvoer. Verder heb 
ik laatst meegekeken bij 
het bestuur, waarvan ik 
aspirant-lid ben geworden, 
en heb ik een paar keer bij 
het fractieoverleg gezeten. 
Persoonlijk vind ik dat de 
SP erg veel potentie heeft 
in deze maatschappij.

Tot slot een luchtige 

vraag: zijn er boeken of 

ÀOPV�GLH�MH�RQ]H�63�OHGHQ�
kunt aanbevelen?

Ik zou de mensen de Spel-
theorie van Nash willen 
adviseren. Je hoeft je er 
niet echt in te verdiepen; 
het is maar dat je de basis 
ervan begrijpt. Hierdoor 
leer je beter begrijpen hoe 
het politieke spel gespeeld 
wordt. Bijvoorbeeld dat het 
wijzigen van je eigen stra-
tegie op zich weinig impact 
heeft, maar je tegenstander 
dwingen om zijn strategie 
te wijzigen des te meer.

INTERVIEW
PAVEL: “DE AFGELOPEN TIJD HEB IK GEZIEN HOE 
DINGEN VERSLECHTEREN VOOR BEPAALDE 
GROEPEN, DAAR WIL IK ME VOOR INZETTEN.”



UIT HET GEMEENTEHUIS 
EEN LINKS SLUITENDE BEGROTING 2016
De begroting voor 2016 is 

aangenomen. Voor de SP 

een begroting waarmee 

we uit de voeten kunnen. 

Het proces naar de begro-

ting toe verliep wel wat 

rommelig: “Het heeft de 

SP gestoord dat we lijken 

te varen op dagkoersen. 

Hierdoor hebben we het 

ene moment donkere 

wolken boven Tilburg en 

moeten we bezuinigen, en 

het andere moment valt 

dat weer mee. We zitten 

dit jaar in een situatie 

waarin het, op het laatste 

moment, naar de goede 

kant doorslaat . Dit had 

evengoed anders kunnen 

lopen”, gaven we de wet-

houder mee bij de alge-

mene beschouwingen.

Inhoudelijk lezen we in 
deze begroting dat de mens 
centraal staat. Terug naar 
‘de bedoeling’: de mens 
centraal. Dat is een duide-
lijk statement, een SP-sta-
tement! Een begroting die 
de welvaart, het welzijn en 
het welbevinden van alle 
mensen nastreeft. Dat zien 
we als ‘de bedoeling’, dat 
een individu niet alleen 
komt te staan. 

Armoedebeleid stevig en 

solide

Na de zomer is de actu-
alisering van het uitvoe-
ringsprogramma armoede 
vastgesteld. De SP is trots 
op het Tilburgse armoede-
beleid, dat stevig en solide 
is. De weg naar de voor-
zieningen van dit beleid 
moet door een deel van 

de mensen in Tilburg nog 
wel gevonden worden. De 
SP ziet graag dat daaraan 
gewerkt wordt, zodat dit 
mooie beleid niet alleen 
op papier bestaat maar dat 
ook de mensen in de stad 
erváren dat dit beleid er is.

De bedoeling in de zorg

De begroting richt zich 
dus op ‘de bedoeling’. De 
bedoeling van de verande-
ringen die vanuit het rijk 
naar de gemeenten zijn 
overgeheveld (drie decen-
tralisaties) is dat er één 
gezin is, één plan. Ondanks 
die bedoeling raakten veel 
Tilburgers, ambtenaren, 
professionals en politici de 
afgelopen jaren verstrikt 
in regels, structuren en 
procedures. Door dicht 
bij de vraag van mensen 
te blijven en logisch te 
redeneren komt de voor de 
hand liggende oplossing 
weer voorop! Want dat is 
de bedoeling van onder-
steuning voor onze burgers.

Verbinden in de samen-

leving

Het helpt dat deze SP-
motie, om verbinding van 
de toegangsteams met de 
sociale basis en gespeciali-
seerde zorg te verstevigen, 
is aangenomen. Hier liggen 
kansen. Het blijkt namelijk 
dat betrokkenen uit de stad 
graag samen willen wer-
ken, mits ze de weg goed 
weten. Hier ligt nog een 
grote uitdaging, die geluk-
kig ook gezien wordt door 
het college.

Nieuwe werkwijze in de 

toegang naar zorg

Medewerkers in de toe-
gangsteams hebben een 
nieuwe rol. Met meer 
kennis, mandaat en verant-
woordelijkheden moeten 
ze veel samenwerken met 
nieuwe partijen. Daarvoor 
zijn goede informatiesyste-
men voor professionals een 
must. Gelukkig lijken die 
nu snel in aantocht. De SP 
zal nauwgezet volgen of dit 
aansluit bij de behoefte van 
de professionals en of dit 
helpt om aan de toegang de 
druk van de ketel te halen.

SP voor sterke zorg

In de zorg komen er ook 
nog wat spannende dingen 
op ons af. Herindicatie 
voor begeleiding, dagbeste-
ding en beschermd wonen 
veroorzaken onzekerheid 
bij mensen, maar ook 
bij onze gemeentelijke 
¿QDQFLsQ��+HW�5LMN�KHHIW�
hier een forse bezuiniging 
doorgevoerd en komend 
jaar zal blijken of deze ook 
uitvoerbaar is zonder dat 
dit ten koste gaat van nood-
zakelijke zorg voor onze 
Tilburgers. Want als dit 
wél het geval dreigt te zijn 
moet er ingegrepen worden 
met de reserve 3D’s, en 
moet er bijgestuurd wor-
den. Gelukkig is er in deze 
reserve nog voldoende 
ruimte: ruim 14 miljoen 
euro. Door deze reserve 
kan Tilburg 100% sociaal 
zijn, en blijven!

De SP ziet voor 2016 een 

evenwichtige, meerjarig 

sluitende begroting, die 

garant staat voor:

• goede zorg;
• een stevig armoedebe-

leid; 
• verduurzaming;
• ‘de mens centraal’.

Kortom: een links-

sluitende begroting!

René Spieringhs,
Fractievoorzitter 
SP Tilburg



UIT DE AFDELING

Toen begin 2014 een in-
ventarisatie werd gemaakt 
van het ledenverloop van 
de Afdeling Tilburg, bleek 
al snel dat het ledental in 
een neerwaartse spiraal 
terecht was gekomen. Waar 
we in 2007 nog bijna 1100 
leden hadden, waren we in 
2014 hard op weg om on-
der de 700 te zakken. In elk 
niet-verkiezingsjaar verlo-
ren we gemiddeld 50 leden, 
en terwijl het landelijke 
aantal in de periode 2007-
2014 met 14% daalde, was 
dat in Tilburg 22,7%. 

Natuurlijk is dit een lan-
delijke tendens die je niet 
alleen bij onze partij ziet: 
mensen worden in deze tijd 
nu eenmaal minder snel 
lid van een politieke partij. 
Onze afdeling deed het 
echter wel heel matig. Het 
bestuur heeft destijds onder 
meer ingezet op leden-
werving, ledenbezoek en 
ledenactiviteiten. Dit lijkt 
inmiddels effect te hebben, 
want het ledenaantal is niet 
verder gezakt en stijgt zelfs 
licht. 

Voor 2016 lijkt het een 
mooi doel om weer boven 
de 800 te komen. Mochten 
er dus mensen in je om-
geving zijn die twijfelen 
om lid te worden, of die je 
denkt lid te kunnen maken, 
schroom dan niet om ze bij 
onze partij te betrekken.
Een leuke (kennismakings)
activiteit kan hiervoor onze 
traditionele kerstkransjes-
actie zijn. Op vrijdag 18 
december worden de kerst-
kransjes klaargemaakt, en 
op zaterdag 19 
december gaan we op pad 

om ze daadwerkelijk uit te 
delen. Altijd een erg gezel-
lige activiteit en een leuke 
manier om met de afdeling 
kennis te maken. Tot dan!

Bob Jansen,
Voorzitter SP Tilburg

ONTWIKKELING VAN HET LEDENBESTAND 
AFDELING TILBURG

DE SP TILBURG WENST 
U FIJNE FEESTDAGEN EN 
EEN GEZOND, GELUKKIG 
EN STRIJDBAAR 2016!

Beste leden,

Donderdagavond 17 
december houdt afdeling 
Tilburg een Algemene 
Ledenvergadering. Op deze 
avond zal er (onder andere) 
een nieuw bestuur gekozen 
worden. Tevens zal wet-
houder Hans Kokke vertel-
len over zijn eerste ander-
half jaar in het college van 
B&W en zal er een update 
gegeven worden over ac-
ties binnen de afdeling. We 
zullen starten om 20.00 uur 
op de Piushaven 29.

Kandidaten voor het nieu-
we bestuur kunnen zich 
aanmelden bij Bob, (bob@
sptilburg.nl). De deadline 
voor kandidaatstelling is 
maandag 14 december 
12.00 uur. 

Voor het aanmelden voor 
deze avond, de notulen van 

de ALV van vorig jaar en 
de verantwoording van dit 
jaar kunt u tevens terecht 
bij Bob (bob@sptilburg.nl) 

Het programma van de 

avond:

• 20.00-20.15 Ontvangst
• 20.15-21.00 Evaluatie 

afgelopen anderhalf 
jaar, voorstellen kandi-
daat-bestuursleden

• 21.00-21.15 Stemmen 
nieuw bestuur

• 21.15-21.30 Pauze en 
stemmen tellen

• 21.30-22.00 Onze Wet-
houder Hans Kokke 
over zijn eerste ander-
half jaar in het college

• 22.00-…: Napraten on-
der het genot van een 
hapje en een drankje

Met vriendelijke groet,
Bob Jansen
Voorzitter SP Tilburg

ALGEMENE LEDEN-
VERGADERING SP TILBURG


