
RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 42 vragen 

20R.01115 

 

 

Van: : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 17 november 2020 

Portefeuillehouder(s) : wethouder Bolderdijk 

Portefeuille(s) : Vastgoed 

Contactpersoon : E. van den Elshout 

Tel.nr. : 8743 

E-mailadres : elshout.e@woerden.nl 
 

 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de  
gemeenteraad gesteld door Dhr. Bakker 
van de Fractie van Woerden voor Democratie 

over Bouw en financiering van een nieuw politiebureau in Woerden 

Beantwoording van de vragen: 

 

 

1. Waarom ziet de gemeente Woerden het, als lokale overheid, als haar taak om voor andere overheden 
(politie, brandweer, etc.) gebouwen te bouwen en aan hen te verhuren? 

Het is misvatting dat de gemeente dit als haar taak beschouwt. Er is sprake van een urgent 
huisvestingsvraagstuk van de politie. Omdat de politie in Woerden geen geschikte locatie kon vinden is het 
idee ontstaan om een politiekantoor aan het net gerenoveerde gemeentehuis te koppelen. Beide partijen 
zien toegevoegde waarde van dienstverlening achter dezelfde voordeur en het college vindt het belangrijk 
om zeker te stellen dat de politie in Woerden gevestigd blijft.  
  
2. Ziet de gemeente het ook als haar taak om andere gebouwen voor publieke voorzieningen, zoals 
bijvoorbeeld een ziekenhuis, te bezitten en onder te verhuren? Waarom wel/niet? Is er een onderscheid 
met gebouwen voor politie en brandweer, en zo ja met welk verschil? 

Huisvesting van de brandweer is een gemeentelijke taak. Hiervoor wordt via de algemene middelen geld 
beschikbaar gesteld. Huisvesting van de politie is in principe een rijksaangelegenheid. Tegenwoordig leiden 
gezamenlijke ambities tot samenwerking tussen gemeenten en politie, bijvoorbeeld door de politie onder te 
brengen in een gemeentehuis. Dit onder meer om intensiever samen te werken, zowel op gebied van 
Toezicht en Handhaving als op het gebied van ondermijning, maar ook om facilitair meer te delen en de 
toegankelijkheid te vergroten voor inwoners. Politie en gemeente (en ook brandweer) staan centraal bij het 
uitoefenen van de openbare orde en veiligheid en crisisbeheersing. Beide instanties zijn direct of indirect 
met het takenpakket van de gemeente verbonden. Dit ligt geheel anders voor ziekenhuizen. 
 

3. Waarom bouwt de politie niet op eigen kosten een politiebureau in Woerden? 

De politie heeft gepoogd op eigen kracht haar huisvesting te organiseren. Toen dat niet lukte is samen met 
de gemeente een ambitie ontstaan tot gemeenschappelijke huisvesting. 
 

4. Waarom wordt er gekozen voor de bouw van een hoofdvestiging in plaats van meerdere kleinere 
vestigingen verspreid over de stad en de dorpen die gezamenlijk de gemeente Woerden vormen? 

Dit is een afweging die de politie maakt, niet de gemeente. Uitgangspunt in West-Utrecht/BT De Copen is 
dat er twee opkomstlocaties zijn in respectievelijk Woerden en IJsselstein. Daarnaast zijn er steunpunten in 
Oudewater, Montfoort en Lopik. 
 

5. Ziet de gemeente koppelkansen met de renovatie van lokale brandweerkazernes en lokale 
politievestigingen in die brandweer kazernes? Waarom wel/niet?  
Ook hier is het niet de gemeente die een dergelijke afweging maakt maar de VRU en de politie. Los hiervan 
zien het college en de politie, zoals hiervoor ook beschreven, toegevoegde waarde voor onze inwoners in 
een koppeling met het gemeentehuis, die toegevoegde waarde is er niet bij brandweerkazernes.   
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6. Moet de gemeente Woerden voor de bouw van een nieuw politiekantoor geld lenen of heeft de gemeente 
hiervoor zelf kapitaal? 

De gemeente kent een zogenaamde ‘’totaalfinanciering’’. Dit houdt in dat wij aan de hand van de 
financieringsbehoefte op enig moment een lening afsluiten. De gemeente sluit doorgaans geen lening af 
voor één project.  
 

7. Welke effect heeft een lening van 8 miljoen voor de bouw van een politiebureau op de schuldenpositie 
van de gemeente Woerden? Zowel qua hoogte van de totale gemeenteschuld als op de ruimte die er in de 
toekomst om als gemeente Woerden te investeren in ander onroerend goed voor bijvoorbeeld onderwijs of 
zorg? 

De schuldenlast neemt, onder gelijkblijvende omstandigheden, toe met genoemd bedrag. De raad heeft 
een specifieke Schuldquote ‘’maatschappelijke investeringen’’ ingesteld. De maatschappelijke investering 
ad € 7.818,463 leidt er toe dat de Schuldquote ‘’maatschappelijke investeringen’’ als gevolg van dit te 
voteren krediet met 5.6% stijgt. 
 

8. Het politiebureau wordt in 40 jaar afgeschreven maar er wordt een huurcontract voor slechts 20 jaar met 
de politie gesloten. Een politiebureau is een gebouw met specifieke kenmerken. Waarom denkt de 
gemeente Woerden dat dit gebouw na 20 jaar goed verhuurbaar is aan een andere partij dan de politie? 

Er is géén reden om op dit moment te veronderstellen dat de politie na 20 jaar het huurcontract niet zou 
voortzetten. Niettemin wordt het kantoor zodanig ingericht dat het per verdieping separaat te ontsluiten en 
dus ook te verhuren is. Het zal in dat geval zal een investering vergen om het gebouw of een verdieping 
courant verhuurbaar te maken. 
 

9. In de beantwoording van de vragen van het CDA staat dat de schuldenlast synchroon wordt afgebouwd. 
Wat wordt daarmee bedoeld en wat betekent dat voor de hoogte van de restschuld na 20 jaar? 

De schuldquote neemt af met de afschrijvingen op de investering. Na 20 jaar zal het effect op de 
schuldquote dus gelijk zijn aan de restwaarde. 
 

10. Wat zijn de totale kosten voor de gemeente Woerden van een eventueel noodzakelijke lening over een 
periode van 40 jaar? 

De gemeente financiert op basis van een ‘’totaalfinanciering’’ en niet per project. Om deze vraag toch te 
kunnen beantwoorden zijn wij uitgegaan van de aanvanginvestering en de veronderstelling dat de 
boekwaarden gefinancierd zouden moeten worden. De lasten bedragen in dat geval:  
 

 

 

Als de huurinkomsten worden geëxtrapoleerd naar de totale levenscyclus dan dekt de totale huur jaarlijks 
de kosten van rente en aflossing/afschrijving.  
 

11. Zal aan de politie een marktconforme huurprijs worden gevraagd? 

Ja 

 

12. Wat is de juridische waarde van een huurcontract van 20 jaar? Kan de politie hier tussentijds onderuit 
en welke financiële consequenties heeft dat voor de gemeente Woerden? 

De huurovereenkomst wordt opgesteld naar ROZ-model en bevat geen afwijkende bepalingen voor huurder 
en verhuurder. De politie kan de huurovereenkomst alleen tussentijds opzeggen in het uitzonderlijke geval 
dat er toekomstige landelijke ontwikkelingen zijn die onvermijdelijke consequenties hebben voor de 
huisvesting van de politie. Voor de politie is deze opzegmogeljjkheid een harde eis, beide partijen 
verwachten echter niet dat deze disclaimer ingeroepen gaat worden. Mocht dat toch gebeuren dan treffen 
partijen dan een regeling voor de (financiële) afwikkeling van het huurcontract. 
 

13. Welke meerwaarde, voor de inwoners van Woerden, heeft een grote politievestiging in Woerden ten 
opzichte van een Woerdense nevenvestiging van een grotere hoofdvestiging elders? 

De hoofdvestiging van een basisteam genereert de meeste rijbewegingen van opvallende en onopvallende 
politievoertuigen. Dit draagt bij aan de zichtbaarheid en aanwezigheid van politie. Daarnaast verhogen 



korte lijnen met ketenpartners en bestuur de samenwerking en de slagkracht met betrekking tot  openbare 
orde en veiligheid. 
 

 

 

Bijlagen: 
 

De ingekomen brief met corsanummer: 20.019491 

 

 

 

Secretaris Burgemeester 

  

M.H. Brander V.J.H. Molkenboer 
 

 

 



 

 

Schriftelijke vragen: Bouw en financiering van een nieuw politiebureau door Gemeente Woerden 

Inleiding 

Naar aanleiding van de beantwoording van de Artikel 42 vragen van het CDA (20R.00970) en het 

artikel hier over in AD Woerden op 20 oktober jl. heeft de fractie van Woerden voor Democratie 

vragen over de intentie van Gemeente Woerden om op kosten van de gemeente een nieuw 

politiebureau in Woerden te bouwen en dit te verhuren aan de politie. 

Vragen: 

1. Waarom ziet Gemeente Woerden het, als lokale overheid, als haar taak om voor andere 

overheden (politie, brandweer, etc.) gebouwen te bouwen en aan hen te verhuren? 

2. Ziet Gemeente Woerden het ook als haar taak om andere gebouwen voor publieke 

voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een ziekenhuis, te bezitten en onder te verhuren? Waarom 

wel/niet? Is er een onderscheid met gebouwen voor politie en brandweer, en zo ja met welk 

verschil? 

3. Waarom bouwt de politie niet op eigen kosten een politiebureau in Woerden? 

4. Waarom wordt er gekozen voor de bouw van één hoofdvestiging in plaats van meerdere 

kleinere vestigingen verspreid over de stad en de dorpen die gezamenlijk de Gemeente 

Woerden vormen? 

5. Ziet Gemeente Woerden koppelkansen met de renovatie van lokale brandweerkazernes en 

lokale politievestigingen in die brandweerkazernes? Waarom wel/niet? 

6. Moet Gemeente Woerden voor de bouw van een nieuw politiebureau geld lenen of heeft de 

gemeente hiervoor zelf kapitaal? 

7. Welke effect heeft een lening van 8 miljoen voor de bouw van een politiebureau op de 

schuldenpositie van Gemeente Woerden? Zowel qua hoogte van de totale gemeenteschuld 

als op de ruimte die er in de toekomst is om Gemeente Woerden te investeren in ander 

onroerend goed voor bijvoorbeeld onderwijs of zorg? 

8. Het politiegebouw wordt in 40 jaar afgeschreven maar er wordt een huurcontract voor 

slechts 20 jaar met de politie gesloten. Een politiebureau is een gebouw met specifieke 

kenmerken. Waarom denkt Gemeente Woerden dat dit gebouw na 20 jaar goed verhuurbaar 

is aan een andere partij dan de politie? 

9. In de beantwoording van de vragen van het CDA staat dat de schuldenlast synchroon wordt 

afgebouwd. Wat wordt daarmee bedoeld en wat betekent dat voor de hoogte van de 

restschuld na 20 jaar? 

10. Wat zijn de totale kosten voor Gemeente Woerden van een eventueel noodzakelijke lening 

over een periode van 40 jaar? 

11. Zal aan de politie een marktconforme huurprijs worden gevraagd? 

12. Wat is de juridische waarde van een huurcontract van 20 jaar? Kan de politie hier tussentijds 

onderuit en welke financiële consequenties heeft dat voor Gemeente Woerden? 



13. Welke meerwaarde, voor de inwoners van Woerden, heeft een grote politievestiging in 

Woerden ten opzichte van een Woerdense nevenvestiging van een grotere hoofdvestiging 

elders? 

Namens 

Reem Bakker, Woerden voor Democratie 
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