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Motie vreemd – Proces tijdelijke huisvesting Wilhelminaschool 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 25 maart 2021,  
 
constaterende dat: 

1. het naar aanleiding van de nieuwbouw van de Wilhelminaschool noodzakelijk is een locatie te 
zoeken voor tijdelijke huisvesting voor de school;  

2. hierover op 25 juni 2019 een eerste overleg heeft plaatsgevonden tussen de gemeente en de 
onderwijsstichting SPCO waarbij een eerste verkenning is gedaan van mogelijke locaties voor de 
tijdelijke huisvesting; 

3. er nu, anderhalf jaar na het eerste overleg, nog altijd geen besluit is genomen door het college 
over de locatiekeuze voor de tijdelijke huisvesting, waardoor de planning van de nieuwbouw in de 
knel komt en de kosten mogelijk oplopen; 

4. de fractie van Woerden voor Democratie over dit proces schriftelijke vragen heeft gesteld, waarop 
het college op 3 maart heeft geantwoord. Deze beantwoording laat een ander beeld van de 
communicatie zien dan het bijgevoegde feitenrelaas; 

5. het feitenrelaas een overzicht laat zien van een stroperig proces, waarin vanuit de gemeente 
slecht is gecommuniceerd met de belanghebbenden, diverse toezeggingen niet zijn nagekomen 
en inefficiënt is gehandeld. 

 
overwegende dat:  

1. het belangrijk is dat de gemeente betrouwbaar en adequaat handelt;  
2. er in de afgelopen maanden diverse voorbeelden zijn van situaties waarin de gemeente slecht 

heeft gecommuniceerd met inwoners, ondernemers en belanghebbenden. Denk daarbij aan de 
situatie rond de Oostdam en de aanleg van de busbaan aan de Stationsweg;  

3. het van groot belang is dat het college eindelijk tot een definitief besluit komt over de tijdelijke 
huisvesting van de Wilhelminaschool. 
  

verzoekt het college: 
1. zo snel mogelijk, maar in ieder geval uiterlijk 6 april, een definitief besluit over de tijdelijke 

huisvesting te nemen met inachtneming van de belangen van de belanghebbenden, waardoor de 
planning kan worden gehaald; 

2. de belanghebbenden, met de raad in kopie, periodiek te informeren over de totstandkoming van 
het definitieve besluit en het vervolgtraject tot aan de realisatie van de tijdelijke huisvesting; 

3. de raad in juni 2021 een reflectieverslag van dit proces aan te bieden, waarbij in wordt gegaan op 
de communicatie met en SPCO en andere belanghebbenden en op de rolverdeling tussen 
verschillende teams en portefeuilles en waarbij op basis van leermomenten concrete 
verbeterpunten worden aangegeven. 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Lia Noorthoek, ChristenUnie/SGP 
Marguerite Boersma, Progressief Woerden  
Rianne Vrolijk, STERK Woerden  
 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D21008314-Beantwoording-vragen-Woerden-voor-Democratie-Stand-van-zaken-tijdelijke-huisvesting-en-nieuwbouw-Wilhelminaschool.pdf
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Bijlage: 

1. Chronologisch feitenrelaas proces tijdelijke huisvesting Wilhelminaschool; 
 


