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Geacht college, 

De partijen Inwonersbelangen en CDA hebben interpellatievragen gesteld over WV, waarin 
allerlei standpunten waren opgenomen. De D66-fractie deelde die standpunten 
uitdrukkelijk niet en kon daarom geen steun verlenen aan het verzoek om het 
interpellatiedebat. Uiteindelijk was er dan ook geen meerderheid voor te vinden. De D66-
fractie vindt dat zowel de raad, het college als de inwoners van Woerden hierdoor tekort 
worden gedaan. Omdat de inwoners van Woerden belang hebben bij politiek die over de 
inhoud gaat, heeft de D66-fractie besloten aan u de volgende vragen te stellen, waarbij wij 
de vragen van Inwonersbelangen en het CDA zoveel mogelijk hebben 'vertaald' naar een 
feitelijke vraagstelling, waardoor zowel de raad als de inwoners van Woerden baat hebben 
bij de beantwoording en de openheid van zaken kan worden gegeven die door de 
vraagstelling bij de interpellatievragen onmogelijk werd gemaakt. 

1. De raad is tussen het faillissement van de W V en nu nog niet actief betrokken bij de 
totstandkoming van een nieuw toeristisch informatie punt (TIP). Kan het college 
aangeven waarom zij de raad (nog] niet heeft betrokken? 

2. Het college is blijkbaar in gesprek geweest met de Stichting Vrienden van Woerden 
en later met een collectief van vier organisaties. Hadden die partijen geen contact 
opgenomen met het stadsmuseum? Heeft het college overwogen om dat te 
stimuleren? 

3. Het college meldde in de pers dat het plan van het museum beter was dan van de vier 
organisaties. Kan het college aangeven wanneer dat plan is ontvangen en om welke 
reden de keuze op het stadmuseum is gevallen? Heeft het college de twee 
organisaties van eikaars inzet op de hoogte gesteld en zo ja, op welk moment? Zo 
nee, waarom niet? 

4. Had het niet de voorkeur gehad van het college als betrokken partijen hun krachten 
hadden gebundeld, zowel in het kader van de procesgang, als voor de toekomst? 

5. Gaat het college stappen ondernemen om bundeling van krachten tussen betrokken 
partijen te onderzoeken? Zo nee, waarom niet? 

Wij verzoeken u deze vraag op een zo kort mogelijke termijn te beantwoorden. 

Met vriendelijke groet, 

Fractie D66, George Becht 


