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Betreft: Vragen ex. art. 9 RVO 

 

Aan het college van B&W van Breda 

  

Onderwerp: De onmogelijke missie Werk aan de Wijk 

 

Geacht College, 

 

Amper drie maanden na de feestelijke opening van het nieuwe pand van Werk aan 

de Wijk (WadW) in de Hoge Vucht, komt u met de mededeling dat het bestuur de 

stekker uit dit mooie initiatief trekt. Voor medewerkers, deelnemers, wijkbewoners en 

ook voor ons als lokale politiek – althans de oppositiepartijen - kwam dit besluit als 

donderslag bij heldere hemel.  

 

De aanvankelijke verbijstering heeft inmiddels plaatsgemaakt voor vragen. Veel 

vragen. Vragen over wie, wanneer, waarvan op de hoogte was. Het gevoel bekruipt 

ons dat er een vies politiek spelletje is gespeeld over de ruggen van medewerkers, 

deelnemers en bewoners. Verborgen gebreken rondom onderbetaling, het niet 

nakomen van de toezegging extra deelnemers te leveren en het opzadelen van 

WadW met torenhoge personeels- en huisvestingskosten, hebben ervoor gezorgd 

dat u het nieuwe bestuur op een bij voorbaat onmogelijke missie heeft gestuurd.  

 

Vragen: 

1. Hoe kan het dat slechts drie maanden na de feestelijke opening van het 

nieuwe pand, het bestuur de stekker uit WadW trekt? 

2. Op welke momenten heeft u de afgelopen anderhalf jaar contact gehad 

met het bestuur van WadW?  

3. Kunt u ons als raad het verslag van ieder van die contactmomenten doen 

toekomen? Zo nee, waarom niet? 

4. Wie was er bij ieder van die contactmomenten aanwezig en wat is hierbij 

op hoofdlijnen inhoudelijk besproken? 

5. Wanneer hoorde u voor het eerst van het bestuur van WadW dat men 

aankoerste op een faillissement? 

6. Heeft het bestuur van WadW bij u aangedrongen op extra deelnemers 

en/of middelen? Zo ja, wanneer was dit en wat was hierop uw antwoord? 



7. Waarom bent u uw toezegging om tenminste 45 extra deelnemers te 

leveren aan WadW, niet nagekomen? 

8. Heeft  het bestuur van WadW er bij u op aangedrongen uw toezegging om 

tenminste 45 extra deelnemers te leveren, na te komen? Zo ja, wanneer? 

9. Waarom kon het bestuur van WadW niet beschikken over een complete 

administratie toen zij het stokje overnamen van de gemeente/ATEA? 

10. Kunt u de Gemeenteraad de jaarstukken van WadW toen dit nog 

onderdeel was van de gemeente/ATEA, doen toekomen?  

11. Was de gemeente/ATEA op de hoogte van het verborgen gebrek dat niet 

volgens de cao werd betaald, op het moment dat het bestuur het overnam?   

12. In navolging op de vorige vraag, had u hier hoe dan ook niet van op de 

hoogte moeten zijn? Welke consequenties verbindt u hier zelf aan? 

 

De 13 mensen in dienst bij WadW en circa 100 deelnemers voelen zich ondertussen 

een speelbal in dit politieke spel. Een uur voor de personeelsbarbecue medio juni, 

kreeg men te horen dat per 1 augustus de stekker uit WadW ging. Een barbecue die 

nota bene als bedankje diende voor het harde werk van het personeel aan het 

nieuwe pand. Vorige week viel een ontslagbrief op de deurmat en kreeg men te 

horen dat de boel zelfs per direct stopt. Dit leidde tot een protest met onder andere 

spandoeken aan de poort en een eigen doorstartplan. (1) 

 

Vragen (vervolg): 

13. Hoeveel mensen waren er al in dienst bij WadW toen deze nog onder 

verantwoordelijkheid van de gemeente viel? Hoeveel fte betrof dit? 

14. Hoeveel mensen zijn mee overgegaan toen WadW van de 

gemeente/ATEA naar de huidige stichting overging? Hoeveel fte betrof dit? 

15. Hoeveel jaar waren die mensen in dienst bij WadW voordat deze overging 

van de gemeente naar de huidige stichting? 

16. Wat lopen die mensen nu mis aan ontslagvergoeding omdat zij formeel nu 

maximaal anderhalf dienstjaar hebben bij stichting WadW? 

17. Bent u bereid deze mensen niet alleen te compenseren voor jarenlange 

onderbetaling, maar ook voor de misgelopen ontslagvergoeding? 

 

Volgens onze bronnen zijn begin dit jaar door het bestuur van WadW nog een 

manager en drie voormannen aangesteld. Dit terwijl er al geen werk was omdat de 

gemeente in tegenstelling tot wat was afgesproken, onvoldoende deelnemers 

leverde om aan te sturen.  

 

Vragen (vervolg): 

18. Klopt het dat begin dit jaar nog extra personeel is aangenomen? Hoeveel 

werknemers zijn er bijgekomen sinds WadW verderging als een stichting? 

19. Waarom is er ondanks dat er onvoldoende werk was, toch besloten een 

manager, drie voormannen en mogelijk nog meer personeel aan te stellen? 



20. Wat waren de personeelskosten van WadW voordat dit extra personeel 

werd aangenomen? En wat waren die kosten erna? 

21. Hebben deze extra personeelskosten eraan bijgedragen dat WadW 

onmogelijk rendabel kon draaien? Kunt u uw antwoord toelichten? 

22. Waarom is niet besloten WadW af te slanken tot het oorspronkelijke 

personeelsbestand zodat beter werd aangesloten op de hoeveelheid werk? 

 

In de Namenstraat in Breda stond altijd het gebouw van WadW. Dit voormalig 

schoolgebouw stond leeg, was eigendom van de gemeente en kon daarom om niet 

gebruikt worden door WadW. Volgens onze bronnen is deze locatie echter door de 

gemeente verkocht aan een projectontwikkelaar, waardoor WadW gedwongen moest 

verhuizen naar een pand in eigendom van een vastgoedeigenaar. Voor dit pand wat 

eigenlijk te groot is voor WadW, moet men € 60 duizend per jaar betalen. 

 

Vragen (vervolg): 

23. Klopt het dat het pand en de grond aan de Namenstraat is verkocht aan 

een projectontwikkelaar? Zo ja, welke en wat komt daar? 

24. Waarom is besloten om het toch al noodlijdende WadW ook nog eens met 

een huisvestingslast van € 60 duizend per jaar op te zadelen? 

25. Was er werkelijk nergens in de Hoge Vucht een ander leegstaand pand te 

vinden wat eigendom was van de gemeente? 

26. Waarom is ervoor gekozen dat WadW het volledige pand in gebruik neemt 

terwijl er op de verdieping veel ruimte leeg staat? 

27. Hebben deze extra huisvestingslasten eraan bijgedragen dat WadW 

onmogelijk rendabel kon draaien? Kunt u uw antwoord toelichten? 

 

Tenzij u op bovenstaande vragen met overtuigende antwoorden komt, heeft het er 

alle schijn van dat bewust is aangekoerst op de teloorgang van WadW. De gemeente 

heeft namelijk geen volledige openheid van zaken gegeven toen de stichting WadW 

overnam waardoor het nieuwe bestuur onmogelijk kon weten dat personeel jarenlang 

onderbetaald werd. Bovendien zijn door u afspraken niet nagekomen over het 

aanleveren van deelnemers en werd WadW opgezadeld met torenhoge personeels- 

en huisvestingskosten. 

 

Wat tot slot ook niet bijdraagt aan het vertrouwen, is de politieke benoeming van de 

bestuursvoorzitter van WadW. Het is de vraag of een meer politiek onafhankelijk 

voorzitter zich er ook zo makkelijk bij had neergelegd, dat u uw afspraken niet 

nakomt en het bestuur op een onmogelijke missie heeft gestuurd. Zelfs al zou een 

faillissement echt onafwendbaar zijn geweest, dan nog zou een andere voorzitter 

naar alle waarschijnlijkheid eerder en publiekelijk aan de bel hebben getrokken.    

 

Vragen (vervolg): 



28. Kent u de term ‘draaideurpolitiek’ waarbij bestuurlijke klussen gegund 

worden aan oud-politici? Erkent u dat dit tot onwenselijke situaties kan 

leiden? 

29. Waarom is ervoor gekozen een zojuist gestopte fractievoorzitter van nota 

bene een coalitiepartij, te benoemen tot bestuursvoorzitter van WadW? 

30. Hoe heeft deze benoeming plaatsgevonden? Wie heeft deze voorzitter 

benoemd en wanneer? Waren er ook andere kandidaten? 

31. Hoe kijkt u terug op de motie ‘Werk aan de Wijk’, ingediend door de 

betreffende fractievoorzitter en dus latere voorzitter van WadW? (2) 

32. Erkent u dat deze benoeming uiterst ongelukkig is geweest en dat deze 

bestuursvoorzitter hierdoor minimaal de schijn tegen zich heeft? 

33. Bent u bereid toe te zeggen dat u hier lessen uittrekt en in het vervolg de 

draaideur op slot gooit voor dergelijk politiek gevoelige functies? 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Bas Maes    

Fractievoorzitter SP Breda 

 

 

1) Zie https://www.bredavandaag.nl/nieuws/algemeen/291789/stekker-uit-werk-

aan-de-wijk-ontslagen-medewerkers-zetten-klussendienst-op  

2) Zie 

https://breda.notubiz.nl/document/6296045/1/M2_15032018_PvdA_Werk_aan

_de_Wijk  

  

 

 
 


