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Kennisnemen van 
De besteding van de coronagelden voor cultuur, waarmee het Woerdense culturele leven op de korte en lange termijn is 
ondersteund.  
  
 
   
 
Inleiding 
In december 2021 moesten de culturele organisaties weer hun deuren sluiten en begon opnieuw een onzekere periode. 
De gevolgen van de coronamaatregelen zullen het culturele leven in Woerden nog lang in zijn greep houden. Om het rijke 
culturele leven in Woerden te behouden heeft u in uw vergadering van 14 oktober 2021 besloten om een bedrag van € 
412.000,- in te zetten voor de versterking van cultuur in Woerden op de lange termijn (raadsbesluit D/21/033253). U heeft 
de sector hiermee een hoognodige impuls gegeven om overeind te blijven en toekomstbestendig te worden, die zeer 
wordt gewaardeerd. Naast dit bedrag heeft u in de najaarsrapportage tevens € 160.000,- beschikbaar gesteld voor de 
instandhouding van culturele organisaties op de korte termijn. Dit totale bedrag van € 572.000,- is gefinancierd uit de 
decentralisatie-uitkering die de gemeente Woerden van het Rijk heeft ontvangen, bedoeld voor de versterking van de 
lokale culturele infrastructuur. Wij stellen u hierbij graag op de hoogte van de besteding van deze coronagelden voor 
cultuur.  
 
  
 
   
 
Kernboodschap 
Het pakket aan steunmaatregelen bestaat uit steun voor de korte en de lange termijn en is gericht op instandhouding, 
innovatie en interactie. Wij hebben ons voor de beste besteding van de rijksmiddelen laten adviseren door adviesbureau 
Berenschot, dat hiervoor met een brede vertegenwoordiging van het Woerdense culturele veld heeft gesproken en zijn 
bevindingen heeft gepresenteerd in het rapport ‘Coronasteun voor de culturele sector in Woerden’. Ook de motie 
‘Ambities voor breedtecultuur’ van 22 april 2021 hebben wij laten meewegen in onze keuzes. Wij hebben de gelden 
verdeeld conform het Berenschotrapport, het raadsbesluit over coronasteun lange termijn (D/21/033253) en de ‘Nadere 
regels Coronasteun Cultuur gemeente Woerden’ zoals vastgesteld door het college op 13 juli 2021 (D/21/026572).  
 
Besteding coronasteun korte termijn (budget € 160.000,-)  



 
Instandhouding  

  Er was in totaal € 60.000,- beschikbaar voor de instandhouding van culturele amateurkunstorganisaties en 
organisatoren van culturele evenementen en festivals, zodat er in de toekomst voldoende cultureel aanbod in 
Woerden zal zijn. Het betreft hier specifiek breedtecultuur. Hiervan was € 30.000,- beschikbaar voor de 
verenigingen (een vaststaand bedrag van € 2.500,- per vereniging) en € 30.000,- garantstelling voor culturele 
evenementen en festivals. Voor de uitvoering van deze twee regelingen hebben we het Cultuur Platform 
Woerden (CPW) gemandateerd, omdat zij breed bekend zijn in het verenigingsleven en veel ervaring hebben 
met subsidieregelingen. € 30.000,- voor de verenigingen bleek echter al snel ontoereikend en in overleg is 
besloten om € 10.000,- uit het garantstellingsbudget over te hevelen naar het verenigingenbudget (nieuwe 
verdeling: € 40.000,-/€ 20.000,-). Dit is als volgt uitgegeven:  

o Het CPW heeft in 2021 in totaal € 40.000,- toegekend aan 16 amateurverenigingen: Bravour, De 
Lofstem, Harto, Koordaat, Kunst na Arbeid, Kunstenaarsvereniging Woerden, Lsia, Nieuw Leven 
Kamerik, Orkest Groene Hart, Podium Bredius, K77, De Harmonie, Miracles, Jubilate Deo, Woerdens 
Kamerskoor, Zandwyk Koor.  

o Het CPW heeft in 2021 in totaal € 5.700,- toegekend aan 3 organisaties in de vorm van een 
garantstelling voor een evenement: aan De Colores, Open Monumentendag en Opera Viva Festival. 
Er is nog € 14.300,- voor garantstellingen beschikbaar, aan te vragen tot 1 juli 2022. Vanwege de 
aanhoudende coronamaatregelen en omdat wij hebben geput uit dit budget vullen wij dit bedrag in 
2022 aan met € 2.600,-. Dit bedrag is een restpost, ontstaan doordat de btw op de factuur van 
Berenschot is vergoed door het btw-compensatiefonds. 

Innovatie  

  Er was € 100.000,- impulssubsidie beschikbaar voor (semi-)professionele instellingen. Deze subsidie is specifiek 
gericht op innovatie en vernieuwing. Projectplannen moesten aantonen dat de culturele activiteiten waarvoor 
werd aangevraagd op een intensiever, beter of hoger niveau dan voorheen plaatsvinden. Ook moest de 
aanvrager aantonen dat ze extra kosten maakt om haar organisatie, gebouw of activiteiten duurzaam te 
verbeteren dan wel te vernieuwen. 

  We hebben in 2021 in totaal € 80.000,- impulssubsidie toegekend aan Theater Het Klooster, Stadsmuseum 
Museum Woerden, KUVO en Stichting Pracht in de Kracht (€ 20.000,- per organisatie). Alle plannen zijn zeer 
divers en aansprekend en dragen elk op hun eigen manier bij aan het innoveren van de culturele sector in de 
gemeente Woerden. Veelal betrekken zij daar andere culturele organisaties, makers en docenten bij, waarmee 
de subsidie als een vliegwiel dient. Zo gaat Het Klooster eenzaamheid tegen door ouderen in aanraking te 
brengen met kunst en cultuur en vergroot het de werkgelegenheid onder cultuurdocenten. Het Stadsmuseum 
voert fysieke vernieuwing van het pand en de wijze van tentoonstellen door, wat een belangrijke bijdrage zal 
leveren aan het vertellen van het Verhaal van Woerden en meer en andere bezoekers zal trekken. KUVO 
professionaliseert haar organisatie met actuele communicatiemiddelen, ict en hybride educatief materiaal en 
intensiveert haar rol als vliegwiel en versterkt de ontwikkeling van verschillende Woerdense culturele activiteiten. 
Stichting Pracht in de Kracht heeft in 2021 een professioneel aanbod met een lokale invalshoek aan de 
Woerdenaren geboden rondom vaste ijkpunten in het Woerdense culturele leven zoals de Koeiemart en de 
intocht van Sinterklaas, die door corona niet groots gevierd konden worden.  

  Tot 1 juli 2022 is er nog € 20.000,- subsidie beschikbaar binnen deze regeling. 

 
Besteding coronasteun lange termijn (budget: € 512.000,-)  
 
Instandhouding  

  We hebben een impuls aan de breedtecultuur gegeven met € 15.000,- coronasteun aan Stichting Woerden 650.  

 
Innovatie  

  We hebben € 50.000,- beschikbaar gesteld aan het Cultuur Platform Woerden (CPW) om zijn organisatie te 
professionaliseren voor een periode van 2,5 jaar. Tijdens de coronapandemie heeft het CPW zijn rol sterk 
verruimd en nieuwe, innovatieve subsidieregelingen in het leven geroepen, waarmee de breedtecultuur in 
Woerden een enorme impuls heeft gekregen. Het CPW vertegenwoordigt een gigantische achterban in de 
breedtecultuur, maar werd als enige culturele instelling uit de C5 gerund door vrijwilligers. Dankzij de 
coronasteun heeft het CPW sinds 1 november 2021 een directeur kunnen aanstellen voor 7 uur per week op 
freelance basis: Esther Didden. Zij zal zich met name gaan richten op het opstellen van een ruimtebeleid, het 
aanvragen van fondsen voor eigen initiatieven, breedtecultuur in Woerden in kaart brengen en als netwerk 
inzichtelijk maken, en contact leggen met het sociaal domein, onderwijs en bedrijfsleven. Ook stuurt zij de 
cultuurmakelaar aan (zie: Interactie). 



  Er is € 272.000,- beschikbaar voor het faciliteren van extra vierkante meters voor cultuur. Hier is zeer grote 
behoefte aan bij een veelheid aan partijen, wat vraagt om gedegen onderzoek naar de beste besteding van dit 
budget. Hier benutten we de eerste helft van 2022 voor, in samenspraak met de cultuurmakelaar die als 
neutrale partij een groot deel van het onderzoek op zich zal nemen (zie: Interactie). 

 
Interactie  

  We hebben € 75.000,- beschikbaar gesteld voor een makelaarsfunctie op het gebied van cultuur. Deze functie is 
ondergebracht bij het CPW en de sollicitatieprocedure is intussen afgerond. Het CPW heeft een brede 
afvaardiging van het culturele veld betrokken bij het sollicitatieproces, waardoor de keuze op veel draagvlak kan 
rekenen. Op 10 januari 2022 is Dave Damen begonnen als cultuurmakelaar in Woerden voor 14 uur per week 
op freelance basis. Wij verwachten dat hij met zijn frisse blik, gedegen kennis en ruime ervaring veel voor de 
volle breedte van het culturele veld in de gemeente zal gaan betekenen. Hij gaat zich in eerste instantie vooral 
richten op het inventariseren van de behoefte aan (extra) vierkante meters voor cultuur, het inventariseren van 
beschikbare ruimten en het matchen van vraag en aanbod naar culturele ruimte, maar ook gaat hij organisaties 
en makers steunen op het gebied van financiën en zoekt hij de verbinding met het sociaal domein, onderwijs en 
bedrijfsleven. 

 
Zoals dit overzicht aantoont hebben we met de coronagelden een breed palet aan cultuurmakers kunnen helpen, van 
amateur tot professional. Ook hebben we het culturele leven in de gemeente op de lange termijn een flinke impuls kunnen 
geven, die de komende jaren nog zal doorwerken.  
  
 
   
 
Financiën 
Het totale bedrag van € 572.000,- dat we uit de decentralisatie-uitkering van het Rijk hebben ontvangen, hebben we als 
volgt over de periode 2021-2023 verdeeld:  
 
We hebben in 2021 besteed:  

  € 60.000,- steun voor amateurverenigingen. Hier heeft CPW nog € 14.300,- van over, beschikbaar tot 1 juli 
2022. 

  € 80.000,- steun voor (semi-)professionele instellingen 
  € 15.000,- voor Woerden 650 
  € 10.000,- voor het versterken en professionaliseren van het Cultuur Platform Woerden (CPW) 
  € 15.000,- voor een makelaarsfunctie op het gebied van cultuur 
  € 14.400,- gemaakte kosten door adviesbureau Berenschot (rapport coronasteun gemeente Woerden)  

Subtotaal: € 194.400,-  
 
We besteden in 2022:  

  € 20.000,- steun voor (semi-)professionele instellingen (budgetoverheveling van 2021 naar 2022) 
  € 2.600,- aanvulling garantstellingsregeling evenementen en festivals (budgetoverheveling van 2021 naar 2022) 
  € 20.000,- voor het versterken en professionaliseren van het Cultuur Platform Woerden (CPW) 
  € 127.500,- voor het faciliteren van extra vierkante meters voor cultuur 
  € 30.000,- voor een makelaarsfunctie op het gebied van cultuur  

Subtotaal: € 200.100,-  
 
We besteden in 2023:  

  € 20.000 voor het versterken en professionaliseren van het Cultuur Platform Woerden (CPW) 
  € 127.500 voor het faciliteren van extra vierkante meters voor cultuur 
  € 30.000 voor een makelaarsfunctie op het gebied van cultuur 

Subtotaal: € 177.500,-  
 
Totaal: € 572.000,- 
 
   



 
Vervolg 
De coronapandemie en de coronamaatregelen die daaruit volgen duren langer dan iedereen had gehoopt. Dit betekent 
ook dat de nood bij culturele organisaties hoog blijft. We zijn voortdurend in gesprek met de organisaties om te bespreken 
hoe we hen kunnen helpen en benutten waar mogelijk de diverse regelingen die het Rijk en de provincie bieden. Van het 
Rijk hebben we vanuit de september- en decembercirculaire twee nieuwe noodpakketten ontvangen, bestemd voor de 
ondersteuning van lokale cultuur. Wij zullen u in het eerste kwartaal van 2022 een raadsvoorstel sturen met een voorstel 
voor de verdeling van deze middelen.  
  
 
   
 
Bijlagen 

1. Raadsbesluit ‘Coronasteun lange termijn voor culturele sector Woerden’ (D/21/033253) 
2. ‘Nadere regels Coronasteun Cultuur gemeente Woerden’ (D/21/026572) 

 



RAADSBESLUIT 
D/21/033253 
Z/21/024828 

  

  
Onderwerp: Coronasteun lange termijn voor culturele sector Woerden 

  
 
 
De raad van de gemeente Woerden; 
 
 
gelezen het voorstel d.d. 23 augustus 2021 van: 

- burgemeester en wethouders 

 
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

artikel 189, lid 1 van de Gemeentewet 
 

b e s l u i t: 
 

1. Het culturele leven in Woerden op de lange termijn te versterken met een bedrag van   
€ 412.000, met als doel noodzakelijke instandhouding, innovatie en interactie te realiseren in 
het kader van corona, en hiervoor de decentralisatie-uitkering aan te wenden die de 
gemeente Woerden van het Rijk heeft ontvangen voor het ondersteunen van de lokale 
culturele infrastructuur (ter hoogte van € 572.000). 
 

2. Het bedrag van € 412.000 beschikbaar te stellen voor de volgende onderdelen: 
2.a Instandhouding:  
1. Een bedrag van € 15.000 beschikbaar te stellen in 2021 voor Woerden 650 jaar.  
 
2.b Innovatie:  
1. Een bedrag van € 50.000 beschikbaar te stellen voor het versterken en professionaliseren 
van het Cultuur Platform Woerden (CPW) (2,5 jaar; € 10.000 beschikbaar te stellen in 2021, 
€ 20.000 in 2022 en € 20.000 in 2023).  
2. Een bedrag van € 255.000 beschikbaar te stellen voor het faciliteren van extra vierkante 
meters voor cultuur (€ 127.500 in 2022 en € 127.500 in 2023).  
 
2.c Interactie:  
1. Een bedrag van € 75.000 beschikbaar te stellen voor een makelaarsfunctie op het gebied 
van cultuur (2,5 jaar; € 15.000 beschikbaar te stellen in 2021, € 30.000 in 2022, € 30.000 in 
2023).  
 
2.d Overig:  
1. Een bedrag van € 17.000 beschikbaar te stellen in 2021 voor gemaakte kosten door 
adviesbureau Berenschot. 
 

3. Deze bedragen te dekken uit de Algemene Reserve. 

 
  

 
 
 
 



Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op 14 oktober 2021, 

 
 

De griffier, 
 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas        
 

 

De voorzitter, 
 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
  
 

 <SET:ONDVLG;geldorp_e;molkenboer_vz;0> 
   
 
 



Nadere regels Coronasteun Cultuur gemeente Woerden 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden;

gelet op Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2 lid 2 van de Algemene 
Subsidieverordening gemeente Woerden; 

besluit:

vast te stellen de navolgende “Nadere regels Coronasteun Cultuur Woerden”

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

a. ASV: de Algemene Subsidieverordening gemeente Woerden .

b. Awb: Algemene wet bestuursrecht.

c. College: college van burgemeester en wethouders.

d. Spoor 1. Instandhouding: ondersteuningsmaatregelen met het oog op het waarborgen van het 
voortbestaan van culturele organisaties en initiatieven, met inbegrip van culturele festivals.

e. Spoor 2. Innovatie: impulsmaatregelen gericht op vernieuwing, om culturele activiteiten na 
ommekomst van de coronacrisis weer mogelijk te maken, bij voorkeur intensiever dan wel beter of op 
een hoger niveau dan voorheen.

f. Garantstelling: de gemeente toont zich bereid voor de hoogte zoals bepaald in deze nadere regels 
de schulden van een organisatie over te nemen of af te lossen bij de schuldenaar indien de organisatie 
de schulden niet zelf kan voldoen.

g. Steun: een subsidie of een garantstelling.

h. Amateurkunst en verenigingsleven: hiertoe worden organisaties zonder winstoogmerk gerekend op 
het gebied van cultuur en erfgoed, zoals harmonieën, fanfares, brassbands, toneelverenigingen, 
zangkoren, historische verenigingen et cetera.

i.. Woerdense culturele organisaties, projecten en initiatieven: een organisatie, project of initiatief dat is 
gericht op het doen plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente Woerden van activiteiten die 
cultureel, kunstzinnig of cultuurhistorisch zijn georiënteerd.

j. Cultureel festival: een reeks van kunst- en cultuuruitvoeringen in een bepaald verband, met een 
beperkte tijdsduur (van een of meerdere dagen). 

k. Forfaitair bedrag: een vooraf bepaald vast bedrag, niet gekoppeld aan eerder ontvangen subsidies,  
of aan omzet of aan gemaakte kosten of aan de vermogenspositie van de organisatie.

l. Aanvraagformulier Coronasteun Cultuur: het formulier dat conform artikel 6 lid 8 van de ASV door 
het college is vastgesteld als zijnde te gebruiken om een aanvraag voor coronasteun in te dienen. Op 
het aanvraagformulier wordt gevraagd op welk beleidsspoor de aanvraag betrekking heeft en wordt 
vermeld welke bijlagen bij gevolg zijn vereist voor het indienen van een ‘volledige’ aanvraag.

m. Loket culturele zaken van het Cultuur Platform Woerden (CPW): het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Woerden heeft de voorzitter van het CPW gemandateerd voor het 



nemen van besluiten op aanvragen die bij het loket culturele zaken van het CPW worden gedaan. Dit is 
vastgelegd in het Mandaatregister Woerden 2013

Artikel 2. Doel

Met deze regeling wordt beoogd Woerdense culturele organisaties, projecten en initiatieven te 
ondersteunen, die kampen met (de gevolgen van) de maatregelen tegen het coronavirus. Het doel is 
een eenmalige financiële bijdrage te leveren aan (het behoud van) de levendigheid en ontwikkeling 
van de culturele sector in Woerden om zo een breed mogelijk cultuuraanbod toegankelijk te maken en 
te houden voor inwoners van de gemeente Woerden. Hiermee wordt invulling gegeven aan twee 
concrete doelen welke zijn vertaald in beleidssporen:

1. Instandhouding van culturele amateurkunstorganisaties en organisatoren van culturele 
evenementen en festivals waarborgen zodat er in de toekomst voldoende cultureel aanbod in 
Woerden zal zijn.

2. Innovatie te stimuleren, zodat na de coronacrisis culturele activiteiten mogelijk zijn op een beter of 
op een hoger of intensiever niveau dan voorheen.

Artikel 3. Vorm van de steun

1. Steun op grond van deze regeling wordt verstrekt in de vorm van een subsidie of een garantstelling. 
Een culturele organisatie kan voor meerdere sporen een aanvraag tot steun indienen.

2. Op de steunverlening is artikel 3 van de ASV van de gemeente Woerden (waarin de bevoegdheden 
van het college zijn bepaald) van toepassing.

3. Voor de spoor 1 geldt dat de steun eenmalig is, in de vorm van een forfaitair bedrag of een 
garantstelling. De hoogte van de forfaitaire bedragen voor de spoor 1 wordt vastgesteld door het 
college. De garantstelling geldt tot een maximum van € 15.000,- (zie lid 3). 

4. Voor spoor 2 geldt dat de hoogte van het subsidiebedrag wordt bepaald op basis van 
projectvoorstel en begroting, met een maximum van € 20.000,- per aanvraag.

5. Een organisatie die een evenement of cultureel festival organiseert dat staat gepland in de periode 
van 1 augustus 2021 tot 1 augustus 2022 kan een aanvraag indienen voor een garantstelling door de 
gemeente voor een bedrag van maximaal € 15.000,- voor de situatie dat het festival geen doorgang 
kan vinden als gevolg van coronamaatregelen.

Artikel 4. Aanvraag

1. Het college kan op aanvraag steun verlenen aan Woerdense culturele organisaties, projecten en 
initiatieven waarbij één of meerdere van de in artikel 2 genoemde doelen relevant zijn. De uitvoering 
van spoor 1 kan door het college worden gemandateerd aan het CPW.

2. Een aanvraag voor steun wordt ingediend door het toesturen van het “Aanvraagformulier 
Coronasteun Cultuur”. Er kan worden gevraagd om dit formulier vergezeld te doen gaan van voor de 
beoordeling benodigde stukken. 

3. Een steunaanvraag bestaat tenminste uit:



a. Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier. 

b. Een toelichting waarmee wordt aangetoond dat wordt voldaan aan een of meer van de in artikel 8 
lid 2 genoemde criteria. De toelichting kan met zich meebrengen dat bepaalde bijlagen dienen te 
worden toegevoegd. Deze worden op het aanvraagformulier aangeduid.

4. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen, waarbij geldt dat niet 
volledige aanvragen buiten behandeling kunnen worden gesteld.  

Artikel 5. Subsidieplafond

1. Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt in totaal € 160.000, daarvan is € 60.000 bestemd 
voor spoor 1 en € 100.000 voor spoor 2.

2. Het in het eerste lid bedoelde bedrag wordt nader verdeeld op basis van een toedeling naar 
beleidssporen.

Artikel 6. Weigeringsgronden

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 12 van de ASV 2012, zal de steun worden geweigerd indien de 
aanvrager niet voldoet aan de vereisten die zijn gesteld in artikel 4;

2. Een aanvraag komt niet voor beoordeling in aanmerking indien de activiteiten:

a. dienen ter opluistering van een specifiek levensbeschouwelijke of politieke bijeenkomst;
b. het karakter hebben van een feest of receptie;

Artikel 7. Aanvraagprocedure

1. Een steunaanvraag kan worden ingediend tot uiterlijk 1 juli 2022.

2. De steunaanvraag wordt buiten behandeling gesteld indien:

a. het aanvraagformulier niet volledig ingevuld en ondertekend is;

b. op het aanvraagformulier gevraagde bijlagen ontbreken;

c. de aanvraag anderszins niet voldoet aan regels zoals gesteld in de ASV;

Artikel 8. Beoordelingsprocedure

1. Het college toetst de aanvragen aan de doelen van deze regeling en beoordeelt de aanvragen in 
samenhang met, en in relatie tot urgentie, context en perspectief.

Vanwege de bijzondere situatie, te weten de coronacrisis, stelt het college geen strikte criteria vast, 
maar verdeelt het de steunaanvragen onder in één van de beleidssporen van het steunpakket. Aan 
ieder spoor is een subsidieplafond en een beleidsdoel verbonden:

a. Instandhouding

b. Innovatie



2. Daarna beoordeelt het college of de aanvraag in aanmerking komt voor ondersteuning uit het 
betreffende spoor op basis van de volgende criteria:

a. spoor 1: de financiële huishouding van de organisatie heeft schade ondervonden door de 
coronamaatregelen.

b. spoor 2: de organisatie moet extra kosten maken om haar organisatie, haar gebouw of haar 
activiteiten duurzaam te verbeteren dan wel te vernieuwen.

3. Het college beslist binnen 8 weken nadat een volledige aanvraag is ontvangen. Aanvragen kunnen 
gehonoreerd worden zolang het subsidieplafond toereikend is.

Artikel 9. Verplichtingen en verantwoording

1. Voor subsidies in het kader van spoor 1 geldt op basis van het bepaalde in artikel 6 lid 7 ASV dat 
er geen verantwoordingsverplichting is. 

2. Voor garantstellingen geldt dat een rekening en verantwoording moeten worden ingediend om de 
garantstelling te activeren.

3. Voor steun in het kader van spoor 2 geldt dat verantwoording plaats kan vinden in het kader van 
de reguliere jaarlijkse subsidieverantwoording (jaarrekening en jaarverslag).

Artikel 10. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen gemotiveerd afwijken van de bepalingen van deze nadere 
regels indien toepassing ervan leidt tot onbillijkheden van overwegende aard. 

Artikel 11. Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels Coronasteun Cultuur Woerden

Artikel 12. Duur van de regels

Deze nadere regels treden in werking de dag nadat deze bekend zijn gemaakt en eindigen op 1 juli 
2022

Aldus vastgesteld in het college van burgemeester en wethouders d.d. 13 juli 2021

burgemeester en wethouders van Woerden,

de secretaris, de burgemeester,

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