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Breda, 5 november 2014 
 
Betreft: Vragen ex. art. 41 RVO 
 
Aan het college van B&W van Breda 
  
Onderwerp: bevindingen parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties   
 
Geacht college, 
 
Op 30 oktober 2014 presenteerde de parlementaire enquêtecommissie 
woningcorporaties de uitkomsten van het onderzoek naar de misstanden in die 
sector. De commissie spreekt van falende corporatiebesturen, falend toezicht en 
falende (lokale) politiek die in meerderheid de andere kant op keek. Het gevolg: 
vele miljarden aan huurpenningen die in de verkeerde zakken verdwenen en een 
sector die de schok voorlopig nog niet te boven is. Het onderzoek is goed 
ontvangen in de Tweede Kamer en de conclusies en aanbevelingen  worden 
breed onderschreven. 
 
Over misstanden bij woningcorporaties kan Breda, met Laurentius en indirect 
ook met WSG uit Geertruidenberg, inmiddels meepraten. Momenteel zijn de 
gesprekken tussen college en woningcorporaties in het kader van de nieuwe 
alliantieafspraken, volop gaande. Dit is volgens SP Breda het uitgelezen  
moment om als Breda voorop te lopen en de conclusies en aanbevelingen van 
de enquêtecommissie direct te betrekken bij deze nieuwe alliantieafspraken. 
 
Dit brengt ons tot de volgende vragen: 
 

1. Wat is de reactie van het college op het rapport van de parlementaire 
enquêtecommissie woningcorporaties? Kan het college in haar reactie 
ingaan op met name de Bredase situatie? (1) 

2. Onderschrijft het college de conclusies van het rapport dat spreekt over 
falend bestuur, falend toezicht en falende politiek? Kan het college bij de 
beantwoording wederom ingaan op de lokale situatie? 
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3. Staat het college positief tegenover de aanbevelingen die op lokaal niveau 
van toepassing zijn, te weten: Aanbeveling 2 - terug naar de kerntaak, 
Aanbeveling 3 - begrenzen werkgebied, Aanbeveling 4 - begrenzen 
schaalgrootte, Aanbeveling 5 - lokale bindende afspraken, Aanbeveling 6 - 
meer invloed gemeenten, Aanbeveling 7 - versterking positie huurders en 
tot slot Aanbeveling 18 - experimenteer met alternatieven. 

4. Is het college bereid de conclusies en aanbevelingen van de 
enquêtecommissie onderdeel te laten zijn van de huidige gesprekken met 
de woningcorporaties over de nieuwe alliantieafspraken en hierover de 
Raad te informeren?  Kunt u uw antwoord toelichten? 

5. Heeft u reeds contact gehad met de Bredase woningcorporaties naar 
aanleiding van het rapport van de enquêtecommissie? Zo ja, wat was hun 
reactie hierop? 
  

Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Bas Maes       
Gemeenteraadslid SP Breda    
 
 

1) Zie 
http://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/5._hoofdrapport_
parlementaire_enquetecommissie_woningcorporaties.pdf  


