
From: Vliegenthart, Onno <vliegenthart.o>
Sent: dinsdag 16 april 2019 17:16:31
To: Vliegenthart, Onno
Cc: Stadhuis 
Subject: Schriftelijke vragen art. 42 - verhuur brandweerkazernes
Attachments: artikel 42 vragen - verhuren brandweerkazernes (lijstvanderdoes).pdf 

Aan het college

CC raad

Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen van LijstvanderDoes inzake de verhuur van brandweerkazernes aan de Veiligheidsregio Utrecht. 

Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden (uiterlijk 16 mei a.s.). 

Met vriendelijke groet,

Onno Vliegenthart | raadsadviseur | Gemeente Woerden 

Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV Woerden

T 0348  428 619 |M 06  52 58 59 31 |E vliegenthart.o@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl

W gemeenteraad.woerden.nl



 

Woerden, 10 april 2020 

Aan: het college van Burgemeester en Wethouders 

Van: fractie LijstvanderDoes 

Betreft: Schriftelijke vragen ex. artikel 42 RvO van LijstvanderDoes inzake verhuur van 

brandweerkazernes. 

Toelichting: 

Brandweerkazernes in Woerden zijn eigendom van de gemeente Woerden. Tot dit jaar werden 

de kazernes voor een bepaald bedrag verhuurd aan het samenwerkingsverband VRU. Enkele 

jaren geleden is afgesproken dat alle brandweervoorzieningen in de regio Utrecht om niet in 

gebruik worden gegeven aan VRU, dit omdat de gemeente Utrecht wat problemen had met de 

huurprijs.  

De kazernes in Harmelen, Kamerik en Zegveld voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. 

Hierdoor moet de gemeente Woerden in de nabije toekomst investeringen gaan doen waar 

door het niet meer kunnen verhuren geen baten tegenover staan. 

LijstvanderDoes vindt deze afspraken niet passend in deze tijd en bij deze coalitie. Immers 

deze coalitie wil alle financiële transacties zuiver, transparant en verantwoordelijk uitvoeren. 

Daar hoort ook bij dat het transparant en duidelijk is wat het samenwerkingsverband met 

VRU kost en wat het oplevert.  

Het verhuren van de brandweerkazernes leverde de gemeente Woerden jaarlijks een mooi 

bedrag op, dat bedrag moet nu ergens anders gevonden worden. 

LijstvanderDoes heeft daarom de volgende vragen: 

1. Is het college het eens met LijstvanderDoes dat verhuren voor 0,00 euro niet in deze 

tijd van transparantie, duidelijkheid en verantwoording past?? 

2. Kan en wil het college onderzoeken of deze afspraken gewijzigd kunnen worden?  

3. Kan het college een marktconforme huurprijs voor de kazernes opstellen, zodat op een 

zakelijke en transparante manier duidelijk wordt wat de samenwerking van VRU met 

de gemeente Woerden per jaar kost? 

4. Kan het college aangeven waar het bedrag dat tot nu toe door VRU aan Woerden als 

huurprijs betaald werd, nu gevonden gaat worden, en wat hierdoor waarschijnlijk niet 

bekostigd kan worden? 

5. Wat betekent het financieel voor de gemeente Woerden als alle brandweerkazernes in 

de regio verhuurd zouden worden aan de VRU? Wat zouden dan de kosten en de 

opbrengsten voor de gemeente Woerden zijn? 

 

Namens de fractie LijstvanderDoes,  

Lenie van Leeuwen 
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