RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 42 vragen
19R.00744
Van:

:

college van burgemeester en wethouders

Datum

:

1 oktober 2019

Portefeuillehouder(s)
Portefeuille(s)

: Wethouder Bolderdijk

: Vastgoed

Contactpersoon :

E. Batist

Tel.nr.

:

8881

E-mailadres

:

batist.e@woerden.nl

Onderwerp:

Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad gesteld door Reem Bakker van de Fractie Bakker
over Ontbreken spelregels multifunctioneel gebruik raadzaal

Beantwoording van de vragen:
1. Is het college er mee bekend dat in het programma van eisen m.b.t. de renovatie van het
stadhuis van Woerden is opgenomen dat de raadszaal multifunctioneel gebruikt zou moeten
kunnen worden?
Ja, daar is het college mee bekend.
2. Is het college er mee bekend dat dit multifunctioneel gebruik ook het gebruik door externe
partijen betreft?
Het is mogelijk voor externe partijen om de raadzaal te gebruiken, maar het is niet onze core business. Wij
zijn immers geen zalenverhuurbedrijf. Derhalve koersen wij aan op partijen met een maatschappelijke
doelstelling.
3. Nu er, vier jaar na het vaststellen van het plan van eisen nog geen reglement bestaat over
het gebruik van de raadzaal, heeft het college zich er door laten verrassen dat het gemeentehuis
dan uiteindelijk toch nog opgeleverd is?
Nee, het college is niet verrast door het feit dat het gemeentehuis opgeleverd is. Deze zomer is er gewerkt
aan het reglement en is nu in procedure.
4. Kan het college aangeven of er inderdaad al een toezegging gedaan is aan “De beursvloer”,
over het gebruik van de raadszaal? Indien dat het geval is onder welk mandaat en onder welk
reglement valt deze toezegging dan?
De Beursvloer is bij uitstek een activiteit waarbij maatschappelijke organisaties en Woerdense bedrijven
elkaar ideëel ontmoeten, waar gehandeld wordt in diensten en helpende handen. De gemeente vindt het
belangrijk om hier een verbindende schakel te zijn en biedt dit jaar onderdak. De gemeente is gastheer, er
worden geen kosten doorgevoerd.
5. Wanneer neemt het college een besluit over een reglement over de exploitatie van de
raadszaal?
Momenteel vindt er overleg plaats over het reglement, voorwaarden en tarieven. De uitkomst zal mede
worden voorgelegd aan het presidium.
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From:
Vliegenthart, Onno <vliegenthart.o>
Sent:
dinsdag 23 juli 2019 21:10:18
To:
Vliegenthart, Onno
Cc:
Gemeentehuis
Subject:
Schriftelijke vragen ex. art. 42 inzake ontbreken spelregels multifunctioneel gebruik raadszaal (Fractie Bakker)
Attachments: art. 42 vragen - ontbreken regels multifunctioneel gebruik raadszaal (fractie bakker).pdf

Aan het college
Cc raad
Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen (ex artikel 42 RvO) van Fractie Bakker inzake ontbreken spelregels multifunctioneel gebruik
raadszaal. Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden (uiterlijk 22 augustus a.s.), het is echter
mogelijk dat de beantwoording vanwege het reces langer duurt, zie ook de brief van het college van 22 juli.
Met vriendelijke groet,
Onno Vliegenthart | raadsadviseur | Gemeente Woerden
Postbus 45, 3440 AA Woerden | Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden
T 0348  428 619 | E vliegenthart.o@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl
W gemeenteraad.woerden.nl

Art. 42 vragen over ontbreken spelregels multifunctioneel gebruik raadszaal
Inleiding
Op 18 mei 2015 is er een plan van eisen renovatie stadhuis Woerden opgesteld. In dit stuk is de
volgende tekst opgenomen met betrekking tot de raadszaal: De raadszaal is tevens geschikt voor
grote vergaderingen, met een flexibele opstelling.
Recentelijk heb ik aan de griffie en aan de bodedienst vragen gesteld over het gebruik van de
raadszaal van de gemeente Woerden voor een lagerhuisdebat. Een debat over een actueel politiek
thema met externe deskundigen. Zowel griffie als bodedienst gaven aan niet op de hoogte te zijn van
de spelregels en mogelijkheid van gebruik van de raadzaal door anderen dan de gemeenteraad.
Uiteindelijk ben ik verwezen naar het team Vastgoed van de gemeente Woerden.
Door het team Vastgoed ben ik inmiddels geïnformeerd dat er nog geen spelregels voor het gebruik
van de raadszaal zijn vastgesteld. Team Vastgoed laat mij weten dat hier over eerst een
collegebesluit zal moeten worden genomen.
In de derde eek an juli jl. ers henen ij AD Groene Hart/Woerden en RPL FM eri hten dat De
Beurs loer dit jaar in de raadszaal van de gemeente Woerden georganiseerd zal gaan worden. Beide
nieuwsmedia wisten dat burgemeester Molkenboer dat inmiddels had toegezegd.

Fractie Bakker heeft hier over de volgende vragen aan het college van B en W in Woerden:
1. Is het college er mee bekend dat in het programma van eisen m.b.t. de renovatie van het
stadhuis van Woerden is opgenomen dat de raadszaal multifunctioneel gebruikt zou moeten
kunnen worden?
2. Is het college er mee bekend dat dit multifunctioneel gebruik ook het gebruik door externe
partijen betreft?
3. Nu er, vier jaar na het vaststellen van het plan van eisen nog geen reglement bestaat over
het gebruik van de raadzaal, heeft het college zich er door laten verrassen dat het
gemeentehuis dan uiteindelijk toch nog opgeleverd is?
4. Kan het ollege aange en of er inderdaad al een toezegging gedaan is aan De eurs loer ,
over het gebruik van de raadszaal? Indien dat het geval is onder welk mandaat en onder welk
reglement valt deze toezegging dan?
5. Wanneer neemt het college een besluit over een reglement over de exploitatie van de
raadszaal?
Namens Reem Bakker, Fractie Bakker

