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WOERDEN

Van:

college van burgemeester en wethouders

Datum

:

21 augustus 2018

Portefeuillehouder(s)
Portefeuille(s)

E. van den Elshout
:

E-mailadres

Onderwerp:

18R.00471

: Vastgoed

Contactpersoon
Tel.nr.

: Wethouder Bolderdijk

8743
elshout.e@woerden.nl

Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad
gesteld door Hendrie van Assem van de Fractie van Inwonersbelangen over Renovatie
Stadhuis

Beantwoording van de vragen:

1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de renovatie van het gemeentehuis?
De renovatie is in volle gang en ligt op schema. Er is verder geen aanleiding om op dit moment een RIB op
te stellen.
2.

Blijft de renovatie binnen de daarvoor beschikbaar gestelde middelen (meer en minderwerk)?

3.

Word de opleveringsdatum gehaald?

4.

Worden de duurzaamheidsdoelstellingen die vastgesteld zijn door de raad gehaald?

Ja

Ja

Ja
Bijlagen:
Artikel 42-vragen geregistreerd onder corsanummer 18.015550

De secretaris,

De burgemeester,

drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA

V.J.H. Molkenboer

İÍÌA H

Bfc^olo^
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From:
Plukaard, Wendy <plukaard.w>
Sent:
donderdag 26 juli 2018 10:06:14
To:
undisclosed-recipients:;
Cc:
Stadhuis
Subject:
artikel 42 vragen van Inwonersbelangen inzake voortgang renovatie gemeentehuis.
Attachments: 180725 schriftelijke vragen ex artikel 40 van inwonersbelangen inzake voortgang renovatie gemeentehuis.pdf
Aan het college
CC raad
Bijgaand treft u aan de schriftelijke vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van Inwonersbelangen inzake voortgang renovatie gemeentehuis. Conform het
RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 te beantwoorden (24 augustus), maar gelet op het zomerreces kan de beantwoording langer duren, zie
ook: vertragingsbericht college.
Met vriendelijke groet,
Wendy Plukaard
Wendy Plukaard | Algemeen secretaris vd Griffie | Gemeente Woerden
Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GR Woerden
T 0348 – 428 805 | https://gemeenteraad.woerden.nl

-De disclaimer van toepassing op deze email vindt u op woerden.nl

25-07-2018
Art. 42 Vragen aan college over voortgang Renovatie Gemeentehuis.
In de Presidium vergadering met alle fractievoorzitters (21 Juni) heeft Fractievoorzitter Hendrie van
Assem van Inwonersbelangen een aantal vragen gesteld over de uitvoering van het nieuwe
Gemeentehuis en over de vorderingen.
Door wethouder Bolderdijk (Lijst van der Does) met vastgoed in zijn portefeuille, heeft in
vertrouwelijkheid een toelichting geven over de stand van zaken van de renovatie.
Hij heeft ook in deze vergadering toegezegd dat er binnen twee weken een Raadsinformatiebrief zal
volgen. Inmiddels zijn we vier weken verder en Inwonersbelangen maakt zich opnieuw zorgen over
het uitblijven van openbare informatie over de verbouwing.
Wij hebben daarom de volgende vragen aan het college:
1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de renovatie van het gemeentehuis?
2. Blijft de renovatie binnen de daarvoor beschikbaar gestelde middelen (meer en
minderwerk)?
3. Word de opleveringsdatum gehaald?
4. Worden de duurzaamheidsdoelstellingen die vastgesteld zijn door de raad gehaald.

Inwonersbelangen
Hendrie van Assem en Jaques Sistermans

HvA

