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RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 42 vragen 

20R.00022 
 
 

Van: : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 11 februari 2020 

Portefeuillehouder(s) : Burgemeester Molkenboer 
Portefeuille(s) : Citymarketing / stadspromotie 

Contactpersoon : I. Wesselingh 

Tel.nr. : 8559 

E-mailadres : wesselingh.i@woerden.nl 
 
 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de  
gemeenteraad gesteld door Arjan Draisma 

van de Fractie van CDA 

over Budget 650 jaar stadsrechten Woerden 

Beantwoording van de vragen: 

 
1) Heeft het college de bijdrage van € 90.000,- en de € 75.000,- organisatiekosten toegezegd aan de 

Stichting Woerden 650 jaar?  
Antwoord: Nee, het college heeft dit niet toegezegd. De enige toezegging die is gedaan heeft 
betrekking op het eerder beschikbaar stellen van een bedrag van maximaal €30.000 om 
aanloopkosten te kunnen betalen. Dit bedrag wordt gedekt uit de opgebouwde reserve, “Woerden 650 
jaar stad”, die opbouwt naar € 90.000 in 2022, waarover uw raad eerder heeft besloten.   
  

2) Zo ja, wat kan de raad dan nog beslissen bij de Voorjaarsnota? Waarom stelt het college niet direct 
een dekking voor aan de raad?  
Antwoord: n.v.t. (zie ook vraag 4) 
 

3) Zo nee, kan de Stichting ‘Woerden 650 jaar’ tot juli 2020 wachten met het organiseren van het feest? 
Waarom stelt het college niet direct een dekking voor?  
Antwoord: Vanuit de samenleving zijn al diverse initiatieven in gang gezet te komen met activiteiten in 
het feestjaar. Vanuit het comité van aanbeveling is daarom aangedrongen op urgentie om de eerste 
contouren te presenteren van het feestjaar. Ook voor het werven van externe fondsen is het goed om 
zo snel mogelijk te beginnen. Het college stelt niet direct een dekking voor omdat we eerst naar 
mogelijkheden zoeken binnen de programma’s.  
 

4) Heeft het college aan de Stichting Woerden 650 jaar toegezegd de inbreng van de gemeente te 
verdubbelen als de inbreng van het bedrijfsleven boven de € 90.000,- uitkomt? 
Antwoord: Nee, een verdubbeling is niet toegezegd aan de Stichting Woerden 650 jaar, omdat 
daarvoor nog geen dekking is gevonden. Wel is de stichting op de hoogte van de intenties van het 
college, zoals verwoord in de raadsinformatiebrief (19R.00886). Het college maar ook de Stichting zijn 
zich bewust van het feit dat het budgetrecht bij de gemeenteraad ligt. 
 

5) Zo ja, wat kan de raad dan nog beslissen bij de Voorjaarsnota? Waarom stelt het college niet direct 
een dekking aan de raad voor?  
Antwoord: n.v.t. 
 

6) Zo nee, kan de Stichting ‘Woerden 650 jaar’ tot juli 2020 wachten met het uitdragen van deze 
boodschap aan het bedrijfsleven? Waarom stelt het college niet direct een dekking voor? 
Antwoord: Hoe eerder met de fondswerving wordt begonnen, hoe beter. Als de gemeente extra 
bijdraagt als het bedrijfsleven dat ook doet geeft een extra prikkel aan het bedrijfsleven. Het staat de 
Stichting vrij om daarbij te verwijzen naar de intentie van het college, mits duidelijk is dat over een 
extra gemeentelijke bijdrage nog geen zekerheid bestaat.  
De tweede vraag hebben we reeds beantwoord bij vraag 3. 
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Overigens zijn wij blij met uw toelichting waarin u aangeeft dat de viering wat uw partij betreft wat mag 
kosten en dat het belangrijk is dat de gemeente het voortouw neemt met een financiële bijdrage.   

 
Bijlagen: 
 
De ingekomen brief met corsanummer:  20.000721 
19R.00886 Raadsinformatiebrief Woerden 650 jaar stadsrechten: gemeentelijke rol en benodigd budget 
 
 

 

 



From: Vliegenthart, Onno
Sent: vrijdag 10 januari 2020 21:48:51
To: !Griffie
Cc: Gemeentehuis
Subject: Art. 42 vragen CDA inzake budget 650 jaar stadsrechten
Attachments: art. 42 vragen budget 650 jaar stadsrechten woerden (CDA).pdf

Aan het college
Cc raad
 
Bijgaand tre� u aan een serie schri�elijke vragen (ex ar�kel 42 RvO) van het CDA inzake het budget voor Woerden 650 jaar. Conform het RvO dient
het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden (uiterlijk 9 februari a.s.).
 
Met vriendelijke groet,
 
Onno Vliegenthart | Raadsadviseur | Gemeente Woerden
Postbus 45, 3440 AA Woerden | Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden
T 0348 -428619 |E vliegenthart.o@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl W gemeenteraad.woerden.nl 
 

Wilt u op de hoogte blijven van het werk van de gemeenteraad? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.
 
 

mailto:vliegenthart.o@woerden.nl
mailto:raadsgriffie@woerden.nl
https://gemeenteraad.woerden.nl/
http://bit.ly/griffieHandtekening


 

 

ARTIKEL 42 VRAGEN 

Budget 650 jaar stadsrechten Woerden 

Naast de gemeentelijke bijdrage van € 90.000,- is voor het organiseren van het 650 jarig 

bestaan van Woerden is een bedrag van 75.000,- euro nodig. Mocht de inbreng van het 

bedrijfsleven boven de € 90.000,- uitkomen verdubbelt de gemeente haar bijdrage tot een 

maximale bijdrage van € 200.000,- 

De CDA-fractie heeft de volgende vragen: 

1) Heeft het college de bijdrage van € 90.000,- en de € 75.000,- organisatiekosten 

 toegezegd aan de Stichting Woerden 650 jaar? 

2) Zo ja, wat kan de raad dan nog beslissen bij de Voorjaarsnota? Waarom stelt het 

 college niet direct een dekking voor aan de raad? 

3) Zo nee, kan de Stichting ‘Woerden 650 jaar’ tot juli 2020 wachten met het 

 organiseren van het feest? Waarom stelt het college niet direct een dekking voor? 

 

4)  Heeft het college aan de Stichting Woerden 650 jaar toegezegd de inbreng van de 

 gemeente te verdubbelen als de inbreng van het bedrijfsleven boven de € 
 90.000,- uitkomt? 

5) Zo ja, wat kan de raad dan nog beslissen bij de Voorjaarsnota? Waarom stelt het 

 college niet direct een dekking aan de raad voor? 

6) Zo nee, kan de Stichting ‘Woerden 650 jaar’ tot juli 2020 wachten met het 

 uitdragen van deze boodschap aan het bedrijfsleven? Waarom stelt het college niet 

 direct een dekking voor? 

 

Toelichting: 

Na 49 jaar staat bij veel Woerdenaren de viering van 600 jaar Stadsrechten nog steeds als 

een bijzonder mooie herinnering in het geheugen gegrift. De viering van 650 jaar 

stadsrechten draagt bij aan de onderlinge verbondenheid van oude en nieuwe generaties 

Woerdenaren. De viering mag dus wat kosten. Het is belangrijk dat de gemeente het 

voortouw neemt (€ 5,- per inwoner), ondernemers en fondsen gul gaan bijdragen en de 

activiteiten tijdig voor en door de Woerdense samenleving worden georganiseerd. Een 

gezond financieel bewustzijn begint bij een transparante informatievoorziening en een 

stringent begrotingsbeleid. 

 

Namens de CDA fractie, 

Arjen Draisma 
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RAADSINFORMATIEBRIEF 

19R.00886 

 

 

 

Van  : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 17 december 2019 

Portefeuillehouder(s) : Burgemeester Molkenboer 
Portefeuille(s)  : Citymarketing / stadspromotie 

Contactpersoon : I. Wesselingh 

Tel.nr. : 8559 

E-mailadres : wesselingh.i@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
Woerden 650 jaar stadsrechten: Gemeentelijke rol en benodigd budget 
 

Kennisnemen van: 
Gemeentelijke rol en financiële inzet bij Woerden 650 jaar stadsrechten in 2022 

Inleiding: 
Op 24 juni 2019 heeft u een raadsinformatiebrief over de stand van zaken ontvangen. In vervolg op deze 
RIB heeft een raadsinformatiebijeenkomst op 19 september 2019 plaatsgevonden. Naar aanleiding van 
deze informatiebijeenkomst zijn technische vragen gesteld. Met deze RIB willen wij u nader informeren over 
de gemeentelijke inzet en financiering van dit feestjaar en de voorbereidingen hiervoor, zoals ook al is 
aangegeven bij de raadscommissie op 19 september 2019.  
     

Kernboodschap: 

Een belangrijk uitgangspunt bij dit feestjaar is dat dit een feestjaar wordt van, voor en door Woerdenaren. 
Dit gaat niet vanzelf, gezien de omvang van de verwachte festiviteiten is het belangrijk om regie en 
afstemming te organiseren. Daartoe is de stichting “Woerden 650 jaar” en het comité van aanbeveling 
opgericht. Van de stichting verwachten wij o.a. dat zij de rollen van aanjager, budgetbeheerder, 
communicatie en regisseur voor dit feestjaar op zich nemen.  
 

Het college ziet haar bijdrage in dit project als volgt:  

 Financiële bijdrage aan voorbereiding van en activiteiten in het feestjaar via de Stichting “Woerden 
650 jaar”;  

 Faciliteren van de Stichting “Woerden 650 jaar” zodat zij een voorzitter en/of coördinator voor 3 jaar 
(deels) kunnen bezoldigen vanaf 2020;  

 Ambtelijke ondersteuning van de Stichting “Woerden 650 jaar” en het comité van aanbeveling, 
regie en afstemming van activiteiten binnen en met de gemeente.    

 

Financiën: 
Budget voor activiteiten 

Vanuit het comité van aanbeveling / stichting “Woerden 650 jaar” is de wens voor het feestjaar een 
(minimaal) bedrag van € 500.000 bijeen te krijgen om activiteiten te organiseren in het kader van het 
feestjaar. Het gaat daarbij om activiteiten zoals het organiseren van een start- en eindfeest, een bijdrage 
voor een extra plus op bestaande activiteiten en evenementen in het kader van 650 jaar, nieuwe activiteiten 
in dit feestjaar en communicatie. Het idee is om de benodigde gelden door het bedrijfsleven (€200.000) en 
fondsen (€100.000) en door de gemeente (maximaal €200.000) bijeen te laten brengen. Het college gelooft 
in de constructieve bijdrage van het bedrijfsleven in dit bijzondere project en wil middels cofinanciering 
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bijdragen aan het succes van dit feestjaar. De stichting kan in ieder geval rekenen op een gemeentelijke 
bijdrage van €90.000. Een aanvullende bijdrage van de gemeente is afhankelijk van de bijdrage van het 
bedrijfsleven. Vanaf een inbreng door het bedrijfsleven boven de €90.000 wordt de bijdrage door de 
gemeente verdubbeld tot een maximale bijdrage van €200.000. 
 

Budget voor capaciteit 
Daarnaast is voor de Stichting “Woerden 650 jaar” de inzet van de voorzitter / extern coördinator benodigd 
voor het werk dat de komende jaren moet worden verzet om “Woerden 650 jaar stad” tot een breed succes 
te maken. De kosten hiervan bedragen voor 3 jaar € 75.000. De gemeente stelt dit budget beschikbaar. Het 
is de verantwoordelijkheid is van de Stichting “Woerden 650 jaar” om capaciteit aan te trekken. 
 

Aanloopkosten  
Voor de korte termijn (t.m. 30 juni 2020) is een aantal aanloopkosten te verwachten voor de Stichting 
“Woerden 650 jaar”. Het gaat om een bedrag van € 30.000 dat als volgt wordt gespecificeerd: 
- 1e half jaar 2020 coördinatie Stichting “Woerden 650 jaar”: € 12.500 

- Aftrapbijeenkomst en communicatie-activiteiten incl. presentatie Bidbook: € 15.000 

- Onvoorziene kosten: € 2.500 

 

Dekking aanloopkosten 

Het college stelt voor om deze aanloopkosten van de Stichting te dekken uit het tot op heden opgebouwde 
reserve. De dekking van deze uitgaaf vindt plaats bij de Voorjaarrapportage ten laste van de Reserve 
“Woerden 650 jaar stad” en past binnen de opgebouwde reserve hiervoor. De stand van deze reserve is op 
31 december 2019 €39.167. De reserve bouwt de komende jaren op tot €90.001 op 31 december 2022 

 

Aanvullende dekking benodigd vanaf 1 juli 2020 

Maximale bijdrage gemeente  € 275.000 (€ 200.000 + € 75.000) 
Minimale bijdrage gemeente € 165.000 (€ 90.000 + € 75.000) 
Bestaande reserve op einddatum 31-12-2022  € 90.000 (afgerond) 
Benodigde extra middelen  Bij maximum variant € 185.000 

Bij minimale variant € 75.000 

 

Er moet dus nog een dekkingsbedrag van minimaal €75.000 en maximaal €185.000 worden gevonden 
binnen het programma. De uitkomsten van dit onderzoek worden eveneens gepresenteerd in de 
voorjaarsrapportage 2020.  
 

Vervolg: 
Op 20 januari 2020 is de brede aftrap met de Woerdense maatschappelijke organisaties als startevent voor 
de activiteiten van “Woerden, 650 jaar stadsrechten”. Bij dit event wordt het Bidbook gepresenteerd en 
wordt de samenleving gevraagd welke inbreng zij wil leveren voor dit feestjaar. De raadsleden zijn ook van 
harte welkom tijdens deze aftrap. 
 

Bijlagen: 
Geen 

 

 

 

 


