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Onderwerp:
Naamgeving: stadhuis wordt gemeentehuis
Samenvatting:
In de aanloop naar de formele opening van het nieuwe duurzaam (gerenoveerde) stadhuis de
naamgeving te wijzigen in "gemeentehuis".

Gevraagd besluit:
Akkoord te gaan met de naamswijziging van "stadhuis" naar "gemeentehuis".
Inleiding
De duurzame renovatie van het stadhuis is bijna gereed, het is de verwachting dat binnen enkele
maanden het gebouw bouwkundig wordt opgeleverd en door de gemeentelijke organisatie in gebruik
wordt genomen. Het is gebruikelijk dat enkele maanden na deze in gebruik neming ook een formele
opening plaats vindt. De voorbereiding voor deze formele opening wordt ergens in de komende
maanden opgestart. In de aanloop naar deze formele opening ligt is dit het moment u voor te stellen
om te besluiten de naam van het stadhuis te wijzigen in "gemeentehuis".
De renovatie van het pand is voor het College een logisch moment om nog eens stil te staan bij de
naam die je aan dit pand geeft. Het College is van mening dat de naam "stadhuis" met name
refereert aan de stad Woerden en daarmee onvoldoende recht doet aan de kernen Kamerik,
Zegveld en Harmeien. Hetgeen op zichzelf logisch is, omdat het gebouw ooit is aangekocht door de
gemeente Woerden, waar genoemde kernen destijds geen onderdeel van waren. De renovatie van
het pand is voor het College een logisch moment om de verbinding van de stad met de kernen
expliciet te laten terugkeren in de naamgeving van het pand, waarin politiek, bestuur en ambtenaren
worden gehuisvest.

Participatieproces
Niet van toepassing
Wat willen we bereiken?
De naamgeving "gemeentehuis" doet meer recht aan alle inwoners waar de gemeentelijke
organisatie voor werkt.
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Wat gaan we daarvoor doen?
De naam "stadhuis" wijzigen in "gemeentehuis"
Argumenten
»
«
»
»

De gemeente Woerden bestaat uit de stad Woerden maar ook uit de kernen Harmeien,
Kamerik en Zegveld. De kernen zijn geen steden maar wel onderdeel van de gemeente
Woerden. Samen zijn we één gemeente en niet één stad.
Een gemeentehuis is het gebouw waarin de ambtenaren en het college werken en waar de
gemeenteraad vergadert. Het woord gemeente is daarmee meer en beter met het gebouw
verbonden.
Het gebouw is eigendom van de gemeente Woerden.
Het woord "gemeentehuis benadrukt het gemeente zijn, de gemeenschap en de
verbondenheid. Het zijn woorden en waarden die politiek en bestuur graag willen uitdragen.

Kanttekeningen, risico's en alternatieven
«
»

Woerden heeft stadsrechten. Het woord stad komt niet meer terug in de naamgeving van
het gebouw waar waarin politiek, bestuur en ambtenaren worden gehuisvest. Naar de
mening van het College doet de naamgeving van het gebouw hier niet aan af.
Evt. kosten voor het aanpassen/vervangen van communicatiemiddelen.

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit
Er zijn feitelijk drie categorieën te onderscheiden:
Digitale communicatie-uitingen (mailadres, teksten op website). Deze kunnen vrij
eenvoudig worden aangepast, dit is kostenneutraal.
Communicatie-uitingen op schrift (in folders). Deze worden pas in een nieuwe druk
aangepast, een vertraagde implementatie is naar het oordeel van het College geen
probleem en bovendien kostenneutraal.
Bewegwijzering op straat. We hebben het in totaal over ongeveer 20 bordjes op straat. Het
vervangen van deze bordjes kost (incl. BTW) ŝ 5.000,-. Deze kosten zijn nieuw/onvoorzien
en zullen als zodanig (uit de post "onvoorzien" van het krediet renovatie gemeentehuis
Woerden) worden gedekt. NB: Wijzigingen in de stadsplattegronden zijn kosteloos.

Communicatie
Besluitvorming door de Raad wordt gevolgd door een persbericht.
Vervolgproces
Op de belangrijkste communicatie-uitingen wordt het woord "stadhuis" vervangen door
"gemeentehuis". Denk hierbij aan de post-adressering, het mailadres, websites, info- en
bewegwijzeringsbordjes etc.
NB: Om kosten te besparen wordt niet alles vernieuwd, waar mogelijk wordt bij visitekaartjes,
briefpapier, folders etc. pas bij een nieuwe druk de naam veranderd.

Bevoegdheid raad:
Algemene' bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de huishouding van de gemeente (108 j . 147
Gemeentewet)

Bijlagen:
Concept raadsbesluit
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De indiener:
De secretaris

College van burgemeester en wethoud
De burgemeest
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