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AGENDA
SP op kerstmarkt Korvel 14 december 2014
Locatie: Korvel
Tijd: 12.00 - 17.00uur
Werkgroep Zorg - 18
december 2014
Locatie: Piushaven 29
Tijd: 20.00uur
Filmavond Jongeren in de
SP - 30 december 2014
Locatie: Piushaven 29
Tijd: 19.30uur
(onder voorbehoud; houdt
de agenda op onze website
in de gaten)
Filmavond Jongeren in de
SP - 27 januari 2015
Locatie: Piushaven 29
Tijd: 19.30uur
Filmavond Jongeren in de
SP - 25 februari 2015
Locatie: Piushaven 29
Tijd: 19.30uur

Gereguleerde wietteelt,
stond woensdag 12-112014 op het programma
bij de begrotingsbehandeling in Tilburg. De lokale
SP komt met een motie
waarin wordt opgeroepen
om in Tilburg te starten
met een proef rond gereguleerde teelt. “Het is ons
een doorn in het oog dat
de achterdeur, toelevering
en productie van wiet nog
steeds in het illegale circuit blijft hangen”, aldus
Fräncy van Iersel, indiener van de moties.
Daarnaast komt de SP
met nog een motie over
cannabis in Tilburg. Naar
aanleiding van een brief
van de burgemeester van
Eindhoven en ‘Stichting de
Achterdeur’ wil de SP dat
burgemeester Noordanus
stopt met handhaven op
het ingezetenecriterium.
Het I-criterium bepaalt
dat iemand uit Nederland
moet komen en dat moet
bewijzen in de coffeeshop
om wiet te kunnen kopen.
Het gevolg is dat iedereen
die dit niet kan of niet wil
mogelijk afhankelijk wordt
van dealers op straat. Een
onwenselijke situatie volgens de SP omdat dit zorgt
voor overlast en mogelijk

gevaarlijke situaties in straten en wijken.
Onlangs heeft burgemeester Van Gijzel van Eindhoven, in een snoeiharde brief
aan minister Opstelten,
geklaagd over de chaos
rond het i-criterium voor
coffeeshops. Hij schrijft dat
de lokale coffeeshops ‘een
grote ongelijkheid in den
lande ervaren’ als het gaat
om handhaving van het icriterium. Met de brief van
burgemeester Van Gijzel
lijkt het draagvlak te zijn
weggevallen binnen de grote steden in Noord Brabant.
Na burgemeester Rombouts van Den Bosch, is hij
nu de tweede burgemeester
van de Brabantse steden die
zich afkeert van het nieuwe,
onrechtvaardige beleid en
de rechtsongelijke handhaving.
Minder dan 10% van de
coffeeshop gemeenten
handhaaft momenteel het
I criterium. Nu lijken ook
Den Bosch en Eindhoven af te haken en blijft
buiten Maastricht en nog
enkele steden, Tilburg
over als braafste jongetje
van de klas. Het in stand
houden van de criminele
achterdeur en het i-crite-

rium is volgens de SP een
onhoudbare situatie. Er
is nog steeds sprake van
een illegale drugsmarkt
die steeds professioneler
en dynamischer wordt.
(WODC, 2014). Tijdens de
behandeling van de moties
in de raad gaf Noordanus
aan dat Europese regelgeving in de weg staat en dat
de politie de overlast in de
wijken in de hand heeft.
Ondanks dat een meerderheid van de Raad voor een
experiment met gereguleerde wietteelt is komt er
in Tilburg geen experiment
omdat burgemeester Noordanus aangegeven heeft
zo’n experiment niet te willen uitvoeren. Noordanus
ziet juridische problemen
bij zo’n experiment. Hij is
van mening dat de wet hem
geen ruimte biedt om te
telen. “Ik moet me aan de
wet houden”, aldus Noordanus.
SP Raadslid Van Iersel in
Tilburg vroeg vervolgens
aan Noordanus waarom het
in Eindhoven wel mogelijk
is om wiet te telen? “Wat
mijn collega in Eindhoven
roept, moet hij weten. Ik
doe niet aan bühnepolitiek”!

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

@sptilburg

SP Tilburg
1

UIT HET GEMEENTEHUIS
ACTIES THEBE HEBBEN SUCCES!
thuishulpen een belangrijke
functie in het preventief
ingrijpen bij dreigende
problemen, waardoor grote
problemen voorkomen
kunnen worden.

Maandenlange acties hebben geloond. De ontslagen
bij de thuishulpen van
Thebe zijn van de baan!

dertussen is ook duidelijk
geworden dat in Tilburg
voldoende werk zal blijven
voor de thuishulpen.

De samenwerking tussen
het actiecomité, het Advocatencollectief Tilburg,
vakbond Abvakabo FNV
en natuurlijk de vele thuishulpen, heeft geleid tot
een geweldig resultaat: het
UWV heeft de ontslagaanvraag afgewezen!

Er is eindelijk rust en duidelijkheid voor de thuishulpen die maandenlang
in onzekerheid hebben gezeten. Nu maar hopen dat
Thebe geen nieuwe ‘verrassingen’ voor deze werknemers in petto heeft… We
blijven alert!

SP Tilburg is er altijd van
overtuigd geweest dat de
aangekondigde ontslagen
onnodig waren. Thebe
greep de aangekondigde
bezuinigingen van het rijk
op de huishoudelijke zorg
aan als excuus om meer
dan 600 thuishulpen te ontslaan. Terwijl nog helemaal
niet duidelijk was hoe dit
uit zou pakken in Tilburg.
Gelukkig heeft ook het
UWV dit ingezien. On-

Motie SP: Signalerende
functie terug.
En er is nog meer goed
nieuws. Zoals in het coalitieakkoord al omschreven,
willen we graag dat de
signalerende functie van de
thuishulpen weer teruggebracht gaat worden in de
aanbesteding.
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Er waren tot 2013 in
Tilburg namelijk altijd 2
vormen van huishoudelijke

zorg:
1: huishulp (huishoudelijke zorg voor mensen die
het lichamelijk niet meer
zelfstandig kunnen)
2: thuishulp (huishoudelijke zorg voor mensen die
naast lichamelijke problemen ook moeite hebben
met het organiseren van
het huishouden, zoals dementerenden, verstandelijk
beperkten, psychiatrie etc.)
Deze thuishulpen komen
dus bij gezinnen of alleenstaanden met complexe
problematiek. Thuishulpen
komen wekelijks enkele
uren bij deze mensen over
de vloer en kunnen daardoor op tijd signaleren
als het in de thuissituatie
dreigt mis te gaan of wanneer er meer zorg nodig is.
Er zijn vaak goede contacten met andere hulpverleners, maar ook met familie.
Hierdoor hadden de

Het vorige college heeft besloten het niet meer huishoudelijke zorg te noemen,
maar Hulp aan Huis.
Daarbij wordt er geen
onderscheid meer gemaakt
tussen huis- en thuishulpen. Wanneer er problemen gesignaleerd worden
kunnen de hulpen hiermee
nergens terecht en blijven eventuele problemen
maar voortduren, zonder
dat iemand kan ingrijpen.
Want hierover zijn nu geen
afspraken gemaakt.
Dankzij een aangenomen
motie van de SP zal in de
nieuwe aanbesteding van
2016 de signalerende functie weer meegenomen worden en worden er duidelijke afspraken over gemaakt
met de zorgaanbieders.
Hierbij heeft het heel erg
geholpen dat 3 thuishulpen
van Thebe in gesprek met
de raadsleden uitgelegd
hebben waarom de signalerende functie zo belangrijk
is. Dus Wilma, Irma en
Angelique, bedankt!

UIT HET GEMEENTEHUIS
DE BEGROTING

Column Raadsvergadering 12 november
Ron Antens
Elk jaar in november
staat in de raad de
begrotingsbehandeling
centraal. Een vergadering
die dusdanig veel tijd
in beslag neemt, dat hij
wordt uitgesmeerd over 2
vergaderdagen. In de eerste vergadering hebben
alle partijen hun inbreng
in een termijn waarin de
fractievoorzitters uiteenzetten hoe zij aankijken
tegen dit document wat
onze stad in het komende jaar en ook de jaren
daarna. Hierop reageert
het college. Daarmee zijn
de piketpaaltjes geslagen
en kan het debat beginnen. Op de eerste dag
blijft dat nog beperkt
tot de wethouders en de
fractievoorzitters.
Intussen hebben alle partijen van zowel coalitie als
oppositie een aantal moties
en amendementen ingediend. Centraal daarin staat
waar het geld aan besteed
zou moeten worden, of wat
de gedachtengang erachter is. Dat hier de nodige
meningsverschillen over
zijn, mag duidelijk zijn. Dit
vormt immers de voeding
voor het debat. En dat
debat is aan de beurt op de
tweede dag.
Nog even over moties en
amendementen. Een amenimpact op de begroting of
betreft een tekstwijziging.

Een motie is bedoeld als
oproep aan het college.
Het mag duidelijk zijn dat
een college dat een begroting heeft vastgesteld niet
happig is op allerlei amendementen die deze weer
overhoop gooien.
Veelal worden deze dus
afgeraden en afgehamerd
door de coalitie. Bij moties
ligt het anders; dit heeft als
gevolgen en bied dus ook
ruimte voor de oppositie.
Vaak kunnen die op deze
manier nog enige invloed
uitoefenen op het beleid
in de stad. Een ander leuk
aspect is dat hier ook het
nodige vuurwerk ontstaat.
Van belang is dat je het
koppie er bij houdt en weet
waarover je praat. Ook is
het handig om paraat te
hebben wat er eerder over
een onderwerp is gezegd.
Dat zorgt voor de nodige
munitie in het debat. Een
paar voorbeelden:
Bij het aannemen van het
coalitie akkoord liep vooral
de VVD te morren dat
Tilburg ten onder zou gaan
aan een een links college met een volledig SP
programma. Op het gebied
van het sociaal fonds en de
verduurzaming van woningen had de SP inderdaad
het nodige binnengehaald.
Wat schetst onze verbazing toen een motie van de
SP ter tafel kwam waarin
werd voorgesteld om het
I criterium in Tilburg te

schrappen van het handhavings lijstje: prompt begint
een VVD raadslid met een
verhaaltje over hoeveel lol
ze hadden tijdens hun fractie overleg met het feit dat
de SP niks meer gewonnen
had dan deze motie. Blijkbaar waren ze hun eigen
kritiek van een half jaar
geleden alweer vergeten.
Een ander puntje is dat
sommige partijen iets heel
graag niet (of juist wel)
willen. Bij een motie om
de Maauwmuur te verplaatsten bleek maar weer
eens dat een aantal partijen
die niet altijd zoveel op
hebben met kunst in de
stad ook een kunstwerk om
die reden niet echt goed
bekijken. In hun aandrang
om de maauwmuur bij het
stadhuis weg te krijgen
werd even vergeten dat
in dit roestige kunstwerk
ook ergens een brievenbus
verwerkt is. Het voorstel
dus om deze muur op
de middenberm van de
Burgemeester Brokx laan
te plaatsen hield geen
rekening met dat feit, wat
tot de opmerking leidde
hoe mensen nu dus bij die
brievenbus moesten komen
en of er een zebrapad of
stoplichten geplaatst moesten worden.

de motie tot vermindering
van hufterigheid. Jawel, u
hoort het goed, er moet een
plan van aanpak komen
om de hufterigheid in de
samenleving te bestrijden.
Een nobel streven, maar
ja, hoe pak je dat aan? Ook
de nadere uitleg verschafte niet de helderheid die
door zowel raad als college
werd gewenst. Conclusie
was simpel; bestrijding
tegen hufterigheid begint
bij jezelf en bij de opvoeding van je kinderen, zowel
thuis als op school.

Tot slot heb je dan nog de
categorie “nonsens” moties. Elk jaar steekt er wel
weer een dergelijke motie
de kop op. Dit keer was dat
3

UIT HET GEMEENTEHUIS
WETHOUDER. EN NU?
Zoals ik eerder beloofd
heb, zal ik de komende
tijd mijn ervaringen als
wethouder delen. Ik krijg
de laatste tijd ook veel
vragen hierover. Vooral
de vraag: Hoe ziet er nu
een week van een wethouder eruit? En heb je nog
wel tijd voor andere dingen, dan alleen je werk
als wethouder?
Ik zal proberen om een
week van een wethouder
weer te geven. Maandag
is het meestal de dag voor
de raad. In de commissies
worden de plannen vanuit
het college besproken met
de diverse fracties. Daarnaast zijn er maandag ook
altijd de raadsvergaderingen. En in deze raadsvergaderingen wordt er gestemd
door de raad, over de plannen, die in de commissies
besproken zijn.

De dag van overleg is
dinsdag. In de ochtend
heb ik wethoudersoverleg.
Daarin bespreek ik met de
ambtenaren de toekomstige
plannen en actuele zaken.
‘s Middags zitten we met
het college bij elkaar om
de voorstellen vanuit het
wethoudersoverleggen te
bespreken en te beslissen
welke voorstellen naar de
commissie en raad gaan.
De eerste dinsdag heb ik
altijd spreekuur in de Reeshof. Als wijkwethouder. De
rest van de dinsdagen ben
ik vaak avonds aanwezig
bij informatiebijeenkomsten over bijvoorbeeld zorg
of sport.
Op woensdag ben ik maar
een halve dag aanwezig
op het gemeentehuis. In
overleg of op werkbezoek.
‘s Middags ben ik thuis aan
het werk of leuke dingen

aan het ondernemen met
mijn zoontje. Die is op
woensdagmiddag altijd
vrij.
De dag er na probeer ik zo
veel mogelijk in gesprek
te gaan met mensen uit de
stad. Bijvoorbeeld door
op werkbezoek te gaan
bij zorgorganisaties of te
spreken met mensen van
sportverenigingen. Om zo
een contact te houden met
de mensen in de stad, maar
ook te horen wat er in de
stad leeft.
Vrijdag is er, naast wederom overleg, ook tijd voor
het maatjesproject. Dit project houdt in dat ik, samen
met mijn maatje, ga kijken
om hem zo snel mogelijk
aan een baan kan helpen.
We zijn nu aan nu aantal
weken bezig en ik vind het
ontzettend leuk om te doen.

En dan is het weekend. Of
toch niet? Daar ik wethouder Sport ben, moet ik
regelmatig in het weekend
op pad naar de sportwedstrijden. En dat is geweldig
om te doen. Want dan zie
je goed hoe mooi sport is.
Want sport is gezond, het
brengt mensen bij elkaar en
is gewoon ook leuk. En je
ziet dit bij Willem 2, maar
ook bij een meisjesvoetbaltoernooi in het Reeshofpark.
Dus ik heb een drukke
week, maar ik doe dit alles
met heel plezier. Maar ook
omdat ik weet dat in deze
functie, samen met de fractie als de afdeling, de kans
heb om Tilburg socialer en
mooier kan maken.

ZWARTBOEK ZORGMIJDERS!
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Het Zwartboek Zorgmijders werd op vrijdagavond 17 oktober
overhandigd door Fráncy
van Iersel (Raadslid SP,
woordvoerster Armoede),
aan de wethouder van
Sociale Stijging Hans
Kokke.

dat er een tweedeling in
de zorg is ontstaan. Dit is
onacceptabel.

Tijdens de overhandiging
van het Zwartboek werd
een oproep gedaan aan de
gemeente Tilburg meer te
doen voor de burgers dan
wettelijk verplicht is. De
schrijdende meldingen
laten overduidelijk zien

http://tilburg.sp.nl/
nieuws/2014/10/zwartboek-zorgmijders

Het zwartboek is te vinden
via de website van de SP
Tilburg, en kunt u downloaden via de volgende
link:

UIT DE AFDELING: INTERVIEW
GUIDO: ‘DE CAMPAGNE TEGEN DE SP, ZOIETS
BELACHELIJKS!
TOEN BEN IK LID GEWORDEN!’
het juridische eruit.
persoonlijk sfeer word ik
SP als dat ik ook tegen de
Je bent in 2012, vlak voor
de verkiezingen, lid geworden van de SP. Vertel
eens waarom de SP?
Ik was altijd al links geo-

Vertel eens wie je bent en
wat je doet in het dagelijks leven?
Ik ben Guido en studeer
rechten aan de Universiteit
van Tilburg. Verder doe
ik veel redactiewerk voor
rood en voor Secjure faculteitsblad voor de rechten
veel ik lees graag. Dat is
het eigenlijk zo een beetje,
ik ben best veel tijd kwijt
aan studie en extra curriculaire activiteiten. Heb nauwelijks tijd voor hobby’s.
Besteed ook tijd aan mijn
twee kleine dwergpoedels.
Wat houd het redactiewerk precies in?
Voor Secjure schrijf ik
onderwerpen. Vaak bewerk ik voor Rood mijn
deze artikelen, ze kunnen
bevoordeeld gaan over de
Palestina, over dit onderwerp kan ik ook voor Rood
schrijven maar dan haal ik

‘rood nest’. In de eerste
jaren van mijn kiezersleven
was ik zwevend op links.
Maar de andere partijen
die zichzelf links noemen,
zoals GroenLinks en de
PvdA, vond ik een liberale
agenda nastreven. En daar
kwam toen nog eens bij
dat in de weken voor de
verkiezingen in de media
een campagne gevoerd
is tegen Roemer, omdat
ze zo hoog stonden in de
peiling, ik geloof tegen de
40 zetels. Ik vond het zo
een belachelijk iets dat ik
spontaan lid ben geworden.
Dat ik lid ben geworden
was eerste instantie bedoelt
voor puur ondersteuning.
Dat ik actiever zou worden
is later gekomen.
Je bent zogezegd lid
geworden uit een vorm
van protest, wat betekent
het lid zijn van de SP nu
voor je?
Dat was oorspronkelijk
het idee om lid te worden, uit protest tegen de
manier waarop het toen
ging, maar ik stoor me heel
erg aan het beleid dat er
wordt gevoerd. Ik vind het
slecht beleid, te liberaal.
Ik vind dat het tegengeluid
gehoord moet worden. Ik

partijen heersen. Dan kom
je al vrij snel hier uit. Daarom ben ik ook actiever geworden, ik was ook klaar
om mezelf boos te maken
achter mijn computer zal ik
maar zeggen. Over nieuws
berichten, op de ontwikkelingen. Ik wil zelf iets gaan
doen nu.
Wat doe je nu binnen de
SP, naast het schrijven
voor Rood?
Ik kan mezelf het best kwa-

maar ondersteun anderen.
We hebben de jongere
avonden dan help ik wat, al
is het een tv ophalen voor
die avonden. Ik heb met
landelijke verkiezingen
mee met de wijkbezoeken.
Ook heb ik tijdens een van
de jongere avonden een
presentatie gegeven over
Piketty en probeer ook veel
aanwezig te zijn op die
avonden. Ik houd ervan om
te debatteren met elkaar,
kijken wat andere mensen
ervan vinden. Ik heb er
ook veel aan, probeer de
socialistische ideologie
te begrijpen. Door actualiteiten te volgen, maar
dat kan je moeilijk alleen.
Ik wil graag weten wat
andermans visie erop is.
Dat is het handige aan dat
soort avonden. Als je naar
mijn omgeving kijkt in de

omringd door de VVD,
D66 en PvdA achterban.
Dan moet ik constant in
debat gaan. Dan wil ik ook
graag spreken met mensen
die hetzelfde denken. Hoe
kijken zij ertegen aan? Wat
kan ik van hen opsteken?
Ze geven mij ook argumenten waar ikzelf ook vaak
niet aan heb gedacht.
Is er iets dat je aan nieuwe leden wil meegeven?
Voor iedereen is er iets
te vinden. Ik ben er zelfs
achter gekomen dat we
een Groene Tomaat hebben. Dat je bij wijze van
spreken niet perse bij
GroenLinks moet zijn als
je je druk maakt over het
milieu. Dat kan ook bij
de SP. Ik denk als je links
je altijd goed. Je kan altijd
wel iets doen. Het hoeft
allemaal niet 20 uur per
week te kosten. Je voelt
je er ook beter door als je
ermee bezig bent. Dan heb
je het gevoel dat je iets aan
het doen bent dat uitmaakt.
Is er ten slot een boek of
aanbevelen?
Ikzelf ben meer van de
boeken die wat dieper op
de stof in gaan. Ik weet niet
of iedereen daarvoor open
staat.
LEES HET VERVOLG OP
DE VOLGENDE PAGINA!
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UIT DE AFDELING
VERVOLG INTERVIEW
Ik vind Piketty een goed
voorbeeld. Maar ook een
ander boek dat moet je
eigenlijk gelezen hebben
als SP-er. Dat is een boek
van WiIkinson en Pickett;
The Spirit Level: Why More
Equal Societies Almost
Always Do Better. Het
kwam vier jaar voor Piketty
uit. Het boek van Piketty
is echt een economisch
verhaal, maar dit boek is

het sociologisch verhaal. Ze
stellen de vraag wat zijn de
consequenties van ongelijkheid in de samenleving en
wat zijn de consequenties
van gelijkheid? Van rechts
krijg je vaak kritiek; ‘in
plaats dat er een paar rijk
zijn willen ze ons allemaal
arm maken!’ Maar wat zij
betogen in dat boek, als je
kijkt naar de data, is dat
veel sociale problemen met
ongelijkheid samenhangen. Bijvoorbeeld obesitas,

schooluitval en dergelijke
dingen. Het correleert met
ongelijkheid in de samenleving, hoe meer ongelijkheid in de samenleving
hoe meer van dat soort
problemen er zijn. Wat ze
aantonen in dat boek is dat
als je aan herverdeling van
welvaart doet, dan gaat dit
niet ten koste van de rijkere
klasse. Het is eigenlijk, in
mijn ogen, een win –win
situatie. Uiteindelijk streef
je naar hetzelfde doel. Wat

ze in het boek ook aangeven; de rijkeren hoeven
niet bang te zijn dat het
van ze afgepakt wordt in
communistische stijl. Juist
met de herverdeling van
welvaart de arbeidersklasse en middenklasse ervan
profiteren en zij gaan er
niet op achteruit. Daarom
vind ik dit een boek dat je
gelezen moet hebben. Een
goed sociologisch boek dat
de effecten van ongelijkheid goed laat zien.

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK!
De SP is een partij die
veel te vinden is in de
straten. Om zoveel mogelijk mensen te betrekken
bij haar werk en haar
ideeën worden regelmatig folders in buurten
uitgedeeld. We maken

daarbij gebruik van plattegrondjes van de bezorgwijken. Deze zijn door
veranderingen in de stad,
sloop en/of aanbouw van
huizen, op dit moment
verouderd.

We zijn op zoek naar
iemand die samen met ons
deze plattegrondjes met
behulp van computer en
internet actueel kan maken.

kun je contact opnemen
met de SP Tilburg via:
tilburg@sp.nl

Mocht je interesse hebben,
of wil je meer informatie

WIJKBEZOEKEN 2014
In september zijn we met
de SP Tilburg weer de
wijk in gegaan. De raadsleden hebben Quirijnstok, de Heikant en de
Gesworen Hoek bezocht
en zijn met bewoners
in gesprek gegaan. Ook
hebben we enquêtes verspreid in deze wijken om
erachter te komen van de
bewoners wat er speelt in
hun wijk.
De resultaten hiervan zijn
voor de eerste twee wijken
in een wijkrapport vastgelegd.
De enquête van de Gesworen Hoek zal na verzame6

ling van de gegevens in
eenzelfde rapport verschijnen. Wil je hier meer over
weten of vindt je dat we
bij jou in de wijk langs
moeten komen? Neem
dan contact op met Paulina, paulina@sptilburg.nl.

UIT DE AFDLEING
TWEE TILBURGSE OP LIJST PROVINCIALE STATEN
VERKIEZINGEN 2015

SP-gedeputeerde en tevens Tilburger Johan van den Hout

De Brabantse SP heeft
haar verkiezingsprogramma en de verkiezingslijst
voor de Provinciale Statenverkiezingen van maart
2015 vastgesteld.
Fráncy van Iersel op plaats

10, Nicolle van de Hoof op
plaats 20 bij de verkiezingen van Provinciale Staten
maart 2015.
Lijsttrekker voor de SP in
Noord-Brabant is Nico
Heijmans uit Den Bosch.

De SP plaatst de Provinciale Staten-verkiezingen niet
alleen in het kader van de
provincie, maar ook in het
kader van de verkiezingen
van de landelijke Eerste
Kamer. In de provinciale
verkiezingen wordt immers
niet alleen provinciaal
gekozen, maar ook voor
de samenstelling van de
Eerste Kamer. De komende
tijd maakt de Tilburgse
SP-afdeling bekend welke
activiteiten richting de
Provinciale Staten-verkiezingen zullen worden
georganiseerd.
Fráncy van Iersel
Fráncy van Iersel was afdelingsvoorzitter van de SP in
Tilburg. Sinds maart 2014
gemeenteraadslid Sociale

Stijging, woordvoerder
armoede, werkgelegenheid,
regionale samenwerking
Hart van Brabant. In 2011
Johan van den Hout opgevolgd in de Provinciale
Staten met als portefeuille
Ecologie, Handhaving
en Ruimte. Voorzitter SP
werkgroep de Groene Tomaat in Tilburg.
Nicolle van Hoof
Nicolle van Hoof gemeenteraadslid Sociale Stijging,
woordvoerder zorg Wmo
en de wijken. Daarnaast is
zij algemeen lid van het SP
bestuur in Tilburg. Actief
betrokken bij de acties van
de thuiszorg Thebe.

NIEUWE WERKGROEP ZORG OPGERICHT
inspirerende kennismaking
met de werkgroep. De
werkgroep bestaat uit Len
Weijters, Irma Does, Ruud
van Veggel en Matthijs van
Lisdonk.
Nicolle van Hoof, gemeenteraadslid (woordvoerder
zorg en WMO) is voorzitter van deze werkgroep.

Al enkele jaren is er de
wens binnen de afdeling
om een werkgroep zorg
op te richten. Dankzij
de werkgroependag in

september is het eindelijk
zo ver!
Donderdag 20 november
was de 1e bijeenkomst en

Vol enthousiasme gaan we
van start, want er is genoeg
werk aan de winkel. Vanwege de bezuinigingen van
het rijk gaan de gemeentes
vanaf 1 januari naast bestaande, ook nieuwe taken

binnen de WMO uitvoeren.
En dat met veel minder
geld. Dit betekent dat er
veel gaat veranderen in de
zorg. Ook brengt het voor
professionals en zorgvragers veel onrust met zich
mee. Belangrijk is dat we
deze ontwikkelingen op
de voet blijven volgen en
signaleren waar dingen mis
dreigen te gaan of waar de
zorg verbeterd kan worden.
Want goede zorg moet
toegankelijk zijn en blijven
voor iedereen die dat nodig
heeft!
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UIT DE AFDELING
UIT HET BESTUUR
We hebben de afgelopen
tijd een aantal keer mooi
nieuws mogen ontvangen wat ik graag op deze
plek met u zou willen delen. 20 november was de
eerste bijeenkomst van
de nieuwe werkgroep
Zorg, onder inspirerende
leiding van ons raadslid
Nicolle van Hoof. Niet
alleen heeft Nicolle de
laatste tijd ontzettend
hard actie gevoerd voor
de thuishulpen van
Thebe in Tilburg, ze gaat
nu ook maandelijks een
bijeenkomst organiseren om al deze kennis
te delen met de werkgroepleden. Mooi om te
horen dat het een succes-

volle eerste bijeenkomst
was en dat er eindelijk
weer een werkgroep op
dit voor ons belangrijke
onderwerp zit.
Een andere succesvolle
actie is de jaarlijks terugkerende Sinterklaasactie.
De afgelopen tijd stond
ons kantoor open voor
elk bruikbaar speelgoed wat men maar kon
missen. Deze week nog
bracht een sympathisant
acht (!) volle zakken met
speelgoed om als cadeautjes in Tilburg te kunnen
verspreiden. Dit zal in
samenwerking gebeuren
met andere Tilburgse
instanties. Sint en Piet

DENK JIJ OOK MET ONS
MEE?
Momenteel ben ik bezig
met het opstarten van
twee werkgroepen voor
de SP Tilburg!
Ben jij geïnteresseerd in
de lokale en regionale
economie van Tilburg.
En wil jij meedenken
met welke thema’s op
deze gebieden wij ons
SP gezicht kunnen laten
zien!
Of geïnteresseerd in het
volgen van de financiele huishouding van de
Gemeente Tilburg, zoals
de jaarrekening en de
begroting? En daarmee
de fractie ondersteunen?
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Dan wil ik jou graag
uitnodigen om kennis te
maken met de werkgroep
Economie of de werkgroep Financiën! Zodat
wij kunnen laten zien dat
wij een goed economische programma hebben
en ook verstand van
financiën!
Aanmelden kan bij
Henri Mandemaker via
henri.mandemaker@
raadtilburg.nl of via tel.
06-46161914!
Henri Mandemaker
Raadslid SP

zullen blij zijn. Wat betreft het jongerengroepje
is er ook goed nieuws te
melden. Afgelopen week
is er besloten dat er een
serieuze poging gewaagd
gaat worden om van het
Tilburgse jongerengroepje een officiële ROOD-afdeling te maken. In
samenwerking met het
landelijke ROOD-bestuur is besloten om hier
in januari een start mee
te maken. Natuurlijk zal
dit niet ten koste gaan
van de vaste film- en
discussieavonden op de
laatste dinsdag van de
maand. Het meest belangrijke moment van de
afgelopen maanden was

echter van een andere
categorie. Begin oktober
was Jeanny Michielsen
tijdens een bijeenkomst
van bestuur en fractie
voor het eerst sinds lange
tijd weer aanwezig. Een
mooi moment want
‘mama SP’ heeft een
moeilijke periode achter
de rug. Gelukkig is weer
bijna de oude, en zoals
we haar kennen, weer
vastbesloten om hard aan
te slag te gaan.
Namens afdeling Tilburg,
prettige feestdagen en
een sociaal en strijdbaar
2015 voor iedereen!

DE SP TILBURG WENST
U FIJNE FEESTDAGEN EN
EEN GEZOND 2015!

