
 
  

ARTIKEL 42 VRAGEN 

Politiebureau in Woerden 

Voor het CDA is veiligheid een prioriteit. Een veilige woon- en leefomgeving is 

belangrijk voor de kwaliteit van onze straten, buurten, wijken en dorpen. De 

gemeente zet hier met het veiligheidsbeleid en met inzet van onder meer BOA’s, 

jongerenwerkers en soms camera’s. Ook de samenwerking met de politie is daarbij 

essentieel. In een raadsinformatiebrief van 2 juli 2019 hebben wij met 

kennisgenomen van het onderzoek naar de haalbaarheid van de bouw van een nieuw 

politiekantoor gekoppeld aan het nieuwe gemeentehuis. Hierin werd aangegeven dat 

het politiebureau aan de Houttuinlaan niet meer voldoet en de politie kijkt al enige 

tijd naar andere huisvesting. In het raadsvoorstel over de strategische heroriëntatie 

wordt concreet gesproken over een (maatschappelijke) investering door de 

gemeente van 7,8 miljoen euro. Deze zou terugverdiend worden via de 

huurovereenkomst met de politie.  

 

Het CDA heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen. 

1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de in de raadsinformatiebrief 

genoemde ontwikkelingen? 

2. Wat is de huidige planning en wanneer wordt de raad geïnformeerd of gevraagd 

een besluit te nemen? 

 

Het politiebureau is een belangrijke voorziening voor de gemeente Woerden. Tegelijk 

heeft het politiebureau ook een centrumfunctie. Onze zorg is dat het politiebureau, 

net als eerder het ziekenhuis, verdwijnt uit Woerden als geen goede oplossing wordt 

gevonden. 

3. Kan worden toegelicht of deze zorg terecht is? 

4. Wat is de meerwaarde voor onze inwoners van een in Woerden gevestigd 

politiebureau? 

 

Voor het CDA is het geen uitgemaakte zaak dat de gemeente moet investeren in een 

nieuw politiebureau. Gelet op de vermogenspositie van de gemeente en de rol van 

de gemeente (beleid is afstoten van vastgoed) zijn wellicht andere alternatieven 

mogelijk. 

5. Welke alternatieven zijn er onderzocht en kunnen de verschillende criteria van 

afweging overzichtelijk naast elkaar worden vergeleken? 



6. Is er ook onderzocht of er mogelijkheden zijn voor realisatie van een nieuw 

bureau binnen de ontwikkelingen op het ziekenhuisterrein? 

7. Welke risico’s gelden er voor een eventueel eigenaarschap van de gemeente van 

een nieuw politiebureau? Op welke wijze worden deze afgedekt? 

8. Welke criteria worden gehanteerd om te spreken van een maatschappelijke 

investering, zoals het college motiveert in de notitie over investeringen? Gelden 

die voor deze investering? 

 

In de eerdergenoemde raadsinformatiebrief wordt aangegeven dat een politiebureau 

ook ruimte geeft aan het gemeentehuis voor toekomstige groei. De ontwikkelingen 

van Corona maken dat sommige werkgevers er voor kiezen medewerkers ook in de 

toekomst meer thuis te laten werken. 

9. Is reeds besproken of deze ontwikkelingen maken dat een minder grote groei en 

deels gebruik maken van het huidige gemeentehuis een optie is die de kosten kan 

beperken? 

10. Bent u bereid om dit te bekijken? Waarom wel of niet? 

 

Namens het CDA Woerden,  

Rumo van Aalst  
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