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RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 42 vragen 

20R.00062 

 

 

Van: : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 11 februari 2020 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder Bolderdijk 

Portefeuille(s) : Financiën 

Contactpersoon : M. de Kogel/T. Vermeulen 

Tel.nr. : 8576/8292 

E-mailadres : Kogel.m@woerden.nl / vermeulen.t@woerden.nl  
 

 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de  
gemeenteraad gesteld door R. van Aalst 
van de Fractie van CDA 

over Oplevering resultaten haalbaarheidsonderzoek brandweerkazernes 

Beantwoording van de vragen: 

 

1. Wat is de opleverdatum aan de raad van de resultaten haalbaarheidsonderzoek met 
betrekking tot de posten in Zegveld en Harmelen? Tijdens welke politieke avond en/of 
raadsvergadering gaat het college deze resultaten met de raad bespreken? De 
agendacommissie agendeert, maar wat gaat het college deze commissie verzoeken?  

De eerste resultaten van de haalbaarheidsonderzoeken naar de brandweerkazernes Zegveld en 
Harmelen zijn beiden gereed. De raadsinformatiebrief wordt op zeer korte termijn aan uw 
gemeenteraad verzonden. Wanneer deze in uw gemeenteraad besproken wordt is afhankelijk van 
of en wanneer dit onderwerp wordt geagendeerd door de agendacommissie. Het college legt 
daartoe geen verzoek neer bij de agendacommissie.  

 

2. Kunt u de eerste bevindingen van het haalbaarheidsonderzoek met de raad delen? Zo ja, 
wanneer?  

Aangezien de beantwoording van deze raadsvragen en de raadsinformatiebrief over de 
uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek kort op elkaar naar uw gemeenteraad verzonden 
worden, wordt voor de beantwoording van deze vraag verwezen naar de laatstgenoemde 
raadsinformatiebrief. 

 

3. Zijn de benodigde investeringsbedragen op tijd in beeld vóór behandeling van de 
voorjaarsnota?  

Ja, de benodigde investeringen worden opgevoerd in de voorjaarsnota.  

 

4. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de grotere studie voor de omgeving van de 
Schulenburch waarin de post Kamerik is betrokken?  

Eind januari is raadsinformatiebrief 20r.00027 van 21 januari 2020 aan uw gemeenteraad 
verzonden, waarin u nader wordt geïnformeerd over de grotere studie naar de ontwikkelingen 
rondom de Schulenburch. Voor de beantwoording van deze vraag verwijst het college naar deze 
raadsinformatiebrief. 
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Bijlagen: 
 

De ingekomen brief met corsanummer: 20.000819 

 

 



From: Wanders, Liesje
Sent: maandag 13 januari 2020 10:47:28
To: Gemeentehuis
Cc:
Subject: Art. 42 vragen CDA inzake Oplevering haalbaarheidsonderzoek brandweerkazernes
Attachments: CDA art. 42 vragen Oplevering haalbaarheidsonderzoek brandweerkazernes.pdf

Aan het college

Cc raad

Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen (ex artikel 42 RvO) van CDA inzake oplevering haalbaarheidsonderzoek
brandweerkazernes. Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden (uiterlijk 12
februari a.s.).

 
Met vriendelijke groet,
 
Liesje Wanders | Griffiemedewerker | Gemeente Woerden
Postbus 45, 3440 AA Woerden | Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden
T 0348 -428679 |E wanders.l@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.
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ARTIKEL 42 VRAGEN 

Oplevering resultaten haalbaarheidsonderzoek brandweerkazernes  

Op 20 maart 2019 hebben fractiegenoot Job van Meijeren en ik namens de CDA fractie 

schriftelijke vragen ex artikel 42 Reglement van orde gesteld over het beheer en onderhoud 

van de brandweerkazernes in onze gemeente. Die vragen heeft het college beantwoord in 

een raadsinformatiebrief van 9 april 2019 (19R.00279). 

Wij hebben gevraagd of het college bereid is om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn 

om de brandweer in de dorpen toekomstbestendig te huisvesten. Het college gaf het 

volgende antwoord: 'Op grond van de conclusies uit de ARBO-rapportage heeft het college 

besloten om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de huisvesting van de posten 

Harmelen en Zegveld. De resultaten van dit haalbaarheidsonderzoek verwacht het college in 

het najaar 2019 gereed te hebben en met u te kunnen delen. De huisvesting van de post 

Kamerik wordt meegenomen in een grotere studie die uitgevoerd wordt voor de omgeving 

van de Schulenburch.' 

Helaas hebben wij in het najaar van 2019 tevergeefs gewacht op de resultaten van het 

toegezegde haalbaarheidsonderzoek. Tijdens de politieke avond van 9 januari jl. heb ik 

gevraagd wanneer de raad de resultaten wel kan verwachten. Het CDA gaat er overigens 

vanuit dat wanneer planningen/deadlines niet worden gehaald, het college hier de raad 

actief over informeert. Portefeuillehouder Bolderdijk was niet concreet in zijn beantwoording. 

Er loopt volgens hem nog een inventarisatie. Mogelijk volgt ergens in het voorjaar meer 

informatie voor de raad. 

Daarom de volgende vragen: 

1. Wat is de opleverdatum aan de raad van de resultaten haalbaarheidsonderzoek met 

betrekking tot de posten in Zegveld en Harmelen? Tijdens welke politieke avond en/of 

raadsvergadering gaat het college deze resultaten met de raad bespreken? De 

agendacommissie agendeert, maar wat gaat het college deze commissie verzoeken? 

2. Kunt u de eerste bevindingen van het haalbaarheidsonderzoek met de raad delen? Zo ja, 

wanneer? 

3. Zijn de benodigde investeringsbedragen op tijd in beeld vóór behandeling van de 

voorjaarsnota?  

4. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de grotere studie voor de omgeving van de 

Schulenburch waarin de post Kamerik is betrokken? 

Namens het CDA Woerden, 

Rumo van Aalst, raadslid 


