
RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 32 vragen 
20R.00555 
 
 

Van: : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 19 mei 2020 

Portefeuillehouder(s) : burgemeester 

Portefeuille(s) : Bestuurlijke zaken 

Contactpersoon : W. Tempel 

Tel.nr. : 5902 

E-mailadres : w.tempel@oudewater.nl 

 
 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 32 van het Reglement van Orde van de  

gemeenteraad gesteld door de heer W. Knol 

van de Fractie van De Wakkere Geelbuik 

over Toekomst Hotel Restaurant Abrona 

Beantwoording van de vragen: 

Op 18 mei ontvingen wij bovengenoemde schriftelijke vragen van de heer W. Knol van de fractie De 
Wakkere Geelbuik. Hierna volgt beantwoording. 

 

De heer Knol leidt in: 

 

Aanleiding  

Afgelopen week kondigde zorgorganisatie Abrona aan, dat het gelijknamige hotel-restaurant in 

Oudewater per 1 juni zijn deuren zal sluiten. De raad van bestuur ziet geen mogelijkheden om het hotel-

restaurant winstgevend te maken en vindt het niet langer verantwoord om de verliezen te financieren uit 

zorggelden.  

Met de sluiting van het hotel-restaurant verliest Oudewater een belangrijke voorziening. Allereerst een 

zinvolle dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast het enige hotel van de 

stad en ten slotte een alom geliefd restaurant voor Oudewaternaren en bezoekers van de stad.  

 

Het persbericht is aanleiding voor de volgende vragen. 

 

Hierna volgen de antwoorden van het college steeds na de gestelde vragen door de heer Knol. 

 

 

Vraag 1.  

Wanneer en hoe is het college geïnformeerd over de voorgenomen sluiting van het hotel-restaurant?  

Antwoord 1:  

Het college is voor het eerst betrokken op de dag dat het persbericht werd gepubliceerd. Onder embargo 

is het college vier uur tevoren geïnformeerd. 

 

Vraag 2.   

Heeft de zorgorganisatie de gemeente betrokken bij het plan ‘Abrona Goed & Gezond’ en zo ja, op welke 

wijze?  

Antwoord 2:  

Nee. 



 

Vraag 3. 

Welke bijdrage heeft de gemeente geleverd en/of aangeboden (advies, aanbevelingen, materiële of 

immateriële steun, e.d.)  

Antwoord 3. 

Die kans heeft de gemeente niet gehad.  

 

Vraag 4. 

Onderkent uw college het belang van deze voorziening voor Oudewater?  

Antwoord 4. 

Ja, vanzelfsprekend. 

 

Vraag 5.  

Is uw college bereid om mee te denken over en te werken aan het behoud van Abrona?  

Antwoord 5. 

Ja, daar maakt het college inmiddels intensief werk van. 

 

Vraag 6.  

Is uw college bereid het behoud en/of doorstart van Abrona te betrekken bij de gewenste renovatie en 

herbestemming van De Klepper tot huiskamer van de stad, dependance van de ambtelijke 

organisatie/stadsteamkantoor, huisvesting verenigingen, e.d.?  

Antwoord 6. 

Nee, dat lijkt ons een ongewenste vermenging leidend tot nodeloze complexiteit. 

 

 

 
 

 
Bijlagen: 
 
 
Schriftelijke vragen van fractie de Wakkere Geelbuik 

 
 

Gemeentesecretaris  Burgemeester 

 

W. J. Tempel W. G. Groeneweg 
 
 
 



 

Art. 32 vragen sluiting hotel-restaurant Abrona 

 

Aanleiding 

Afgelopen week kondigde zorgorganisatie Abrona aan, dat het gelijknamige hotel-restaurant in 

Oudewater per 1 juni zijn deuren zal sluiten. De raad van bestuur ziet geen mogelijkheden om het 

hotel-restaurant winstgevend te maken en vindt het niet langer verantwoord om de verliezen te 

financieren uit zorggelden.  

Met de sluiting van het hotel-restaurant verliest Oudewater een belangrijke voorziening. Allereerst 

een zinvolle dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking.  Daarnaast het enige hotel 

van de stad en ten slotte een alom geliefd restaurant voor Oudewaternaren en bezoekers van de 

stad. 

 

Het persbericht is aanleiding voor de volgende vragen:  

 

1. Wanneer en hoe is het college geïnformeerd over de voorgenomen sluiting van het hotel-

restaurant? 

2. Heeft de zorgorganisatie de gemeente betrokken bij het plan ‘Abrona Goed & Gezond’ en zo 

ja, op welke wijze? 

3. Welke bijdrage heeft de gemeente geleverd en/of aangeboden (advies, aanbevelingen, 

materiële of immateriële steun, e.d.) 

4. Onderkent uw college het belang van deze voorziening voor Oudewater? 

5. Is uw college bereid om mee te denken over en te werken aan het behoud van Abrona?   

6. Is uw college bereid het behoud en/of doorstart van Abrona te betrekken bij de gewenste 

renovatie en herbestemming van De Klepper tot huiskamer van de stad, dependance van de 

ambtelijke organisatie/stadsteamkantoor, huisvesting verenigingen, e.d.?  

 

Ik zie de beantwoording graag binnen de gestelde termijn tegemoet.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Wim Knol 

De Wakkere Geelbuik 

(18 mei 2020) 


