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Toelichting 
Het college heeft in de vakantieperiode op basis van een verzoek tot handhaving een besluit 
genomen tot medefinanciering van het stilleggen van de kerkklokken van de Bonavaturakerk in de 
nachtelijke uren. De Sint Bonavaturakerk behoort tot de Rooms Katholieke Kerk welke beschikt 
over enorme materiële rijkdom, over meer vastgoed en bezittingen dan menige andere instelling, 
instituut, overheid of staat in de wereld. De Rooms Katholieke Kerk bracht dit jaar nog 
een document uit van de Congregatie voor de Katholieke opvoeding . Het document heeft als doel 1

een dialoog in de onderwijs- en opvoedingsomgeving met jeugdigen, een dialoog op basis van 
richtinggevende / toonzettende informatie die de liefde verengt tot man-vrouw sexualiteit en gender 
de-generaliseert tot een door DNA aangetoond bewijs dat de mens als biologisch wezen uitsluitend 
als jongetje of meisje wordt geboren en uitsluitend is voorbestemd tot man of vrouw relaties die 
kinderen produceren in het z.g. hoogst-heilzame traditionele man-vrouw kerngezin. De Rooms 
Katholieke Kerk meent dat de Woerdense jeugd de dialoog dient te voeren op basis van een door 
schriftgeleerden uit Vaticaan opgesteld document dat Wetenschapsfeiten ontkent, de eigen wil van 
de mens negeert, de mensen degenereert tot kinderen producerende sekswezens en de LHBTI’s 
in de wereld wegzet als mensen wiens eigenheid genegeerd mag worden. 

De SP heeft de volgende vragen aan het college,  

1. Woerden wil een inclusieve samenleving zijn. Hoe legitimeert het college als onafhankelijke 
overheid dat het een religieuze instelling financieel steunt die handelt onder de vlag van het 
Vaticaan, dat via onderwijs en opvoeding met zijn toonaangevende visie op biologie en 
gender nog dit jaar miljoenen mensen op de wereld op afstand zette? 

2. Wat is uw afweging om de gemeenteraad niet te betrekken in uw afwegingen tot het nachtelijk 
stilleggen van de kerklokken en het vergoeden van de kosten daarvan uit Woerdens 
gemeenschapsgeld? Vindt u, gezien de vragen uit de Raad en discussie in de samenleving 
dat dit besluit verantwoord is? Zo ja, kunt u dat toelichten? 

3. Het CDA ziet het slaan van de kerkklokken als uiting van ‘Woerdens identiteit’ (19R.00626). 
Wat verstaat het college onder Woerdens identiteit? Is het college van mening dat 
kerkklokken als uitdragers van de religieuze stroming die zij dienen representatief kunnen zijn 
in voor samenleving waarin betrokkenheid bij de traditionele kerken alsmaar terugloopt?  

4. Bent u het eens dat de visie van de RK kerk op de maatschappij bestendigd wordt in het 
document “male and female he created them”? Bent u van mening dat de daarin 
beargumenteerde leidende / toonaangevende visie aangaande gender, biologie en DNA en 
LHBTI’s de teneur is die de Woerdense gemeenschap dient in de zin dat die exclusief een 
inclusieve 20e eeuw in zich borgt en uitdraagt? Zo nee, hoe plaats u dit in het kader van de 
Woerdense uitstraling.  

5. Wat is uw argumentatie waarmee u het vergoeden van de kosten ten gevolge van een 
handhavingsverzoek aan een geloofsinstelling als gemeentelijke taak legitimeert?  

6. Vindt u het in zijn algemeenheid logisch om een besluit te nemen op basis van het uitblijven 
van bezwaarschriften? 

7. Vind u het redelijk en billijk om in de zomervakantieperiode een besluit te nemen op basis van 
het uitblijven van bezwaarschriften?  

8. Bent u er zeker van dat de omwonenden kennis hebben kunnen nemen van uw besluit om 
een besluit te nemen op basis van het niet ontvangen van bezwaarschriften? Hoe groot 
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(afstand) is de straal van omwonenden die u meetelt in uw besluit?  

9. Betreft het een eenmalige tegemoetkoming aan de Sint-Bonaventurakerk? 

10. Wat en hoe hoog zijn de kosten die voor rekening van de gemeente komen m.b.t. het 
nachtelijk stilzetten van de kerkklokken?  
- onderzoek door de ODRU 
- het stilzetten van de klokken  
- overige kosten 

11. Heeft u onderzoek gedaan of laten doen naar de financiële draagkracht van de eigenaar van 
de Sint-Bonaventurakerk? Is onderzoek gedaan een overkoepelend orgaan dat financieel 
draagkrachtig is in het Bisdom of daarboven? Zo ja, wilt u de Raad daarover informeren? Zo 
nee, waarom niet en bent u bereid dit alsnog te doen? 

12. Schept de gemeente met de financiële tegemoetkoming aan de Sint-Bonaventurakerk een 
precedent? Zo ja, heeft u inzicht in de financiële gevolgen voor de gemeente die daarvan het 
resultaat kunnen zijn? Zo nee, gaat u dit nog doen? Waarom wel / niet.  

13. Is de geluidsoverschrijding (aanzienlijk) hoger dan 10 decibel? Zo ja, hoeveel hoger? En zo 
ja, wat betekent dat voor de geluidsoverschrijding overdag? 
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