Vogelaar
Fonds voor de Volkshuisvesting. Ik heb u ook toegezegd
dat ik een second opinion zal laten uitvoeren om dit nog
een keer te laten checken.
De heer Madlener (PVV): Voorzitter. Terecht zegt de
minister dat er sprake is geweest van mismanagement
door het bestuur. De raad van commissarissen heeft
zitten slapen. Dat laatste is mijn conclusie, want die heeft
niet opgetreden. Ik wijs erop dat die commissarissen zeer
dure mensen zijn. Zij verdienen topsalarissen. Daar zijn
wij het niet mee eens. Als zij dergelijke fouten maken en
tientallen miljoenen van huurders verkwanselen, kan
deze minister ze toch niet laten zitten? Als zij dat wel
doet, blijven deze mensen helemaal ongestraft. Dat kan
toch niet.
Minister Vogelaar: Ik meen een- en andermaal te
hebben aangegeven dat sprake is geweest van mismanagement. Dat betekent dat er onvoldoende sturing is
geweest en dat men niet tijdig in de gaten had in welke
mate bij dit project de uitgaven stegen. Ik heb u ook
gezegd dat er naast het management bij dit project op
een aantal andere terreinen door dit bestuur en door
deze raad van commissarissen zeer goede prestaties zijn
geleverd. Bij het maken van een afweging heb ik daarom
geen aanleiding gezien om de door u voorgestelde motie
uit te voeren.
Verder wil ik nadrukkelijk afstand nemen van uw
kwalificatie dat geld is verkwanseld. Een- en andermaal
heb ik aangegeven dat volstrekt niet vaststaat dat hier
sprake is van onaanvaardbare financiële risico’s. Volgens
de business case zal de investering zich terugverdienen
en het geld terugkomen. Dus uw suggestie dat een groot
verlies zal worden geleden, is op dit moment niet in
overeenstemming met de business case.
De heer Madlener (PVV): Wij zullen dat moeten
afwachten. Wij weten dat nog niet. U vertrouwt erop dat
die 200 mln. terugkomt. Ik vertrouw daar niet op. Wij
zullen afwachten wat er gebeurt, maar ik vind dat nu een
vrijbrief wordt gegeven aan al die andere besturen die
spelen met belastinggeld om commerciële avonturen te
hebben en, ach, als het fout gaat, dan gebeurt er niets.
Mevrouw Van der Burg (VVD): Ik ben ook zeer kritisch
geweest over de rol van de raad van commissarissen en
de raad van bestuur in het debat. Bij deze motie vraag ik
mij alleen af of de minister wel gaat over de raad van
bestuur. Ik kan mij voorstellen dat zij wel gaat over de
raad van commissarissen.
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De voorzitter: Wij zijn gekomen aan het einde van de
beantwoording door de minister. Mij is gebleken dat er
behoefte is aan een korte schorsing, waarna er zal
worden gestemd.
In overleg met de heer Graus heb ik zijn interpellatie
van vanavond van de agenda gehaald, omdat deze pas
na elven zou kunnen beginnen. Het interpellatiedebat van
vanavond gaat dus van de agenda af.
De vergadering wordt van 19.40 uur tot 19.55 uur
geschorst.
Aan de orde zijn de stemmingen over moties,
ingediend bij het debat over de ss Rotterdam, te
weten:
- de motie-Jansen over het opzeggen van het vertrouwen
in de minister voor WWI (29453, nr. 87);
- de motie-Madlener over ontslag van de voltallige
directie van Woonbron zonder vertrekpremie of gouden
handdruk (29453, nr. 88).
(Zie vergadering van heden.)
De voorzitter: Ik geef gelegenheid tot het afleggen van
een stemverklaring vooraf.
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Mevrouw Van der Burg (VVD): Voorzitter. Er zijn veel
goede redenen om het vertrouwen in deze minister op te
zeggen, maar het is echter niet vol te houden dat de
Kamer bewust onvolledig en onjuist is geïnformeerd,
zoals in de motie-Jansen is aangegeven. Wij zijn nog wel
steeds van mening dat het beter was geweest om een
bewindvoerder of een toezichthouder op te voeren in
deze situatie. Daarom zullen wij de motie van de
SP-fractie niet steunen en ook de andere motie niet.
In stemming komt de motie-Jansen (29453, nr. 87).
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De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de PVV en het lid Verdonk voor
deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van
de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.
In stemming komt de motie-Madlener (29453, nr. 88).

Minister Vogelaar: Als het gaat over mijn bevoegdheden
om de raad van bestuur naar huis te sturen, dan denk ik
dat ik de mogelijkheid heb om een bewindvoerder aan te
stellen. Dat betekent nog niet dat de raad van bestuur
daarmee ook ontslagen wordt. Dat is aan de raad van
commissarissen. Bij de uitvoering van deze motie zouden
er dus nog enige complicaties zijn als beide instituties
tegelijkertijd naar huis zouden moeten worden gestuurd.
Maar ik denk dat dit eventueel zou kunnen via een
gerechtelijke uitspraak van een bewindvoerder.
De beraadslaging wordt gesloten.

Tweede Kamer

Stemmingen

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de PVV en het lid Verdonk voor
deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van
de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.
Aan de orde zijn de stemmingen over moties,
ingediend bij het debat over de Razeb, te weten:
- de motie-Van Dam/Voordewind over het inzetten op de
beschikbaarstelling van Europese troepen aan Monuc
(21501-02, nr. 855);
- de motie-Van Dam over internationaal onderzoek naar
instrumenten die voorkomen dat met de winning van en
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