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Inleiding/aanleiding: 
NV BriM Breda (BriM) is als zelfstandige uitvoeringsorganisatie verantwoordelijk voor 
de uitgifte van de bedrijventerreinen in Breda. Naast de verkoop en (her)uitgifte van 
bedrijventerrein zijn acquisitie, promotie en relatiebeheer de belangrijkste taken van 
de BriM.  
 
De vennootschap kent een Raad van Commissarissen (RvC) die uit minimaal drie en 
maximaal zes natuurlijke personen bestaat. Momenteel bestaat de RvC uit twee 
commissarissen de heer B. Adank (voorgedragen door het college van b. en w.) en 
de heer Kocx. Het reglement uit 2009 (niet vastgesteld) stelt dat ook de 
gemeenteraad uit zijn midden één commissaris kan voordragen. Van 2010 – 2014 is 
de heer A. Lips commissaris geweest, vanaf 2014 is echter geen gebruik gemaakt 
van de mogelijkheid een commissaris namens de raad te benoemen. Dit hing samen 
met de verzoeken van opeenvolgende portefeuillehouders om hiermee te wachten in 
achting van een lange termijn visie op de cluster BriM, Rewin en BOM.  
 
In het fractieoverleg van 25 januari jl. is de benoeming van de commissaris namens 
de gemeenteraad voor de BriM wederom ter sprake gekomen. Uit het overleg is de 
vraag voortgekomen of een commissaris namens de gemeenteraad alsnog benoemd 
zou moeten gaan worden. 
 
 
Toelichting: 
In 2014 heeft het college van b. en w. de gemeenteraad verzocht om te wachten met 
het voordragen van een commissaris voor de BriM. Hier lag destijds aan ten 
grondslag dat het college van b. en w. zou komen met een lange termijn visie op de 
BriM N.V., Rewin N.V en de BOM N.V. Tevens was er bij de gemeenteraad 
onduidelijkheid over de concrete rol en inhoudelijke opdracht voor de commissaris. In 
afwachting van de toekomstvisie is destijds de keuze gemaakt om geen commissaris 
namens de gemeenteraad voor te dragen.  
 
Het college van b. en w. heeft tot op heden geen toekomstvisie op BriM, Rewin en 
BOM aan de raad aangeboden. De vraag rijst derhalve of alsnog een commissaris 
namens de gemeenteraad in de Raad van commissarissen zou moeten 
plaatsnemen. Het reglement biedt de gemeenteraad de mogelijkheid om een 
commissaris voor te dragen. De commissaris zal namens de gemeenteraad dienen 
te handelen in het belang van de BriM, waarbij er een verantwoordingsplicht aan de 
gemeenteraad is. 
 
 



 
 
 
Vraag aan commissie: 

- Is de commissie van mening dat alsnog een commissaris namens de 
gemeenteraad in de Raad van Commissarissen van de NV BriM Breda 
voorgedragen moet worden? 

- Indien de bovenstaande vraag positief beantwoord wordt. Is de commissie van 
mening dat bovenop de algemene opdracht van elke commissaris om de 
belangen van de BriM te behartigen, de globale opdracht voor de commissaris 
namens de gemeenteraad in het RvC voor BriM de volgende zou moeten zijn: 

o Toezien op het snel beschikbaar stellen van een toekomstvisie op BriM 
Nv, Rewin Nv en BOM N.V. 

o Toezien op de wijze waarop de toekomstvisie zal gaan worden 
uitgevoerd. 

 
 
Namens de fractie D66 Breda, Tim van het Hof 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 

- Statuten BriM N.V.  
- Memo de heer A. Lips (voormalig commissaris BriM) 
- Correspondentie college van b. en w., 29 januari jl. 


