
Vragen van het lid Jansen (SP) aan de minister van WWI over Woonbron en de ss 
Rotterdam.

1.
Heeft de nieuwe raad van commissarissen van Woonbron de evaluatie van het 
functioneren van de Raad van Bestuur rond de aankoop en herontwikkeling van de ss 
Rotterdam al geëvalueerd?
Zo ja, wat zijn de conclusies van deze evaluatie?
Zo nee:
- op welke termijn zal de evaluatie worden afgerond?
- acht u dit tempo in lijn met de ambitie die u heeft uitgesproken bij de vervanging 

van de raad van commissarissen van Woonbron1?

2.
Wat is de verklaring van Woonbron voor de verdere verschuiving van de 
openingsdatum, waarvan u tijdens het algemeen overleg d.d. 3 november 2009 
verwachtte/hoopte dat deze nog in 2010 zou plaatsvinden?2

3.
Klopt het dat de geplande openingsdatum nu 15 februari 2010 is?

4.
Zullen per deze datum alle geplande kostendragers uit de business case operationeel zijn
en de beoogde leerwerkplekken volledig ingevuld? Zo nee, welke kostendragers zullen
per deze datum wel/niet operationeel zijn en hoeveel leerwerkplekken wel/niet 
ingevuld?

5.
Kunt u de Kamer –zo nodig vertrouwelijk- informeren over:
- de begrote omzet en jaarresultaat over 2010 voor de ss Rotterdam;
- de voortgang bij het aantrekken van nieuwe aandeelhouders in Rederij de Rotterdam 
BV, waardoor het aandeel van Woonbron teruggebracht kan worden tot de beoogde 
20%.

6.
Vindt u het wenselijk of zelfs maar acceptabel dat de extern toezichthouder zijn 
opdracht per 1 januari 2010 afrondt, nu de ss Rotterdam per deze datum nog steeds niet 
is opgeleverd en het mandaat van de toezichthouder werd verlengd3 na een vorig uitstel 
van de oplevering?
Zo ja, waarom?
Zo nee, bent u bereid om het mandaat van de huidige toezichthouder te verlengen dan 
wel een andere toezichthouder aan te stellen tot de ss Rotterdam volledig, dat wil 
zeggen voor alle geplande activiteiten uit de business case, is opgeleverd?

                                               
1 29 453, nr. 128, pag.10/11
2 29453-140, pag. 36: “Op mijn papier is de opening verschoven van 21 december naar eind december. 
Het is in beweging en naar verwachting. De minister geeft geen garanties. Het zou zo fantastisch zijn als 
de opening voor het kerstreces plaatsvindt.”
3 Aanhangsel van de Handelingen, vergaderjaar 2009-2010 nr.339, antwoord op vraag 5.




