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RAADSINFORMATIEBRIEF 

20R.00021 
 
 
 

Van  : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 21 januari 2020 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder Bolderdijk 

Portefeuille(s)  : Vastgoed 

Contactpersoon : E. Batist 
Tel.nr. : 8881 

E-mailadres : batist.e@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
Reactie op (ingetrokken) motie Mag het licht uit? 
 
De motie is ingediend tijdens de raadsvergadering van 04-12-2019 en ondertekend door Job van Meijeren, 
CDA, Lia Noorthoek CU-SGP, Lenie van Leeuwen, LijstvanderDoes, Wout den Boer, SterkWoerden, Tom 
Boersma, D66 en Jelmer Vierstra, Progressief Woerden. 
De motie is echter direct ingetrokken na de toezegging van Wethouder Bolderdijk om de raad hierover wel 
te informeren. 
 

Reactie op motie: 
1. De verlichting in de avond- en nachturen in het hele gebouw blijft branden; 

 

De verlichting in het gebouw is gekoppeld aan bewegingssensoren maar ook aan het alarm. De 
verlichting nabij de werkplekken reageert op bewegingssensoren, de verlichting gaat hier na een 

bepaalde tijd dus uit. De verlichting in de verkeersruimtes staat aan zolang het gebouw gebruikt 

kan worden. Pas als het gebouw op het alarm gezet wordt gaat deze verlichting uit. Het gebouw is 

pas 8 maanden in gebruik dus hier loopt de organisatie nog wel eens tegen kinderziektes aan, 

zoals de ledverlichting boven de tribune, die niet uitschakelt wanneer het gebouw op alarm wordt 

gezet. Hiervoor wordt nu een oplossing gezocht.  

 

2. De verwarming in de avonduren overuren lijkt te draaien waardoor fractie- en avondvergaderingen 
sauna-sessies lijken; 

 

Het gevoel is ontstaan dat de verwarming te hoog stond tijdens de avondvergaderingen, dit was 

niet het geval. Er bleek een pomp, die verantwoordelijk is voor de koeling, in storing te staan.  

 
3. De zonwering tijdens politieke avonden en raadsvergaderingen een geheel eigen leven lijkt te 

leiden. 
 

De zonwering wordt eenmaal per 24 uur gereset. Deze reset stond ingesteld op 22.00 uur. Tijdens 

de avondvergaderingen werden de zonweringen dus gereset, wanneer hier geen weet van is kan 
het lijken dat de zonwering een ‘eigen’ leven leidt. Het tijdstip voor de reset is aangepast.  

 

 

 

 

Bijlagen: 
Motie, Mag het licht uit?! 
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