
 
  

    

Motie  vreemd aan de orde 
   

   
Onderwerp: Verkoopvoorwaarden Abrona    
   

   
De raad van de gemeente Oudewater, in vergadering bijeen d.d. 13 juli 2020   
   

   
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater,   
   
Overwegende dat:   
   

1. Hotel-restaurant Abrona een belangrijke sociaal-maatschappelijke voorziening is voor 
Oudewater, in de eerste plaats als zinvolle dagbesteding voor volwassenen met een 
verstandelijke beperking, daarnaast als hotel-restaurant voor bezoekers van de stad;  

2. Het bieden van zinvolle dagbesteding voor inwoners met een verstandelijke beperking 
dicht bij huis behoort tot de zorgplicht (-verantwoordelijkheid) van de gemeente;  

3. Professionele voorzieningen voor zinvolle dagbesteding voor deze doelgroep schaars  
zijn;  

4. Zinvolle dagbesteding voor de doelgroep met professionele ondersteuning en 
begeleiding voor de doelgroep niet of nauwelijks geboden wordt / kan worden door niet-
zorgorganisaties en bedrijven;   

5. Het voorgenomen besluit ingrijpende gevolgen heeft voor een kwetsbare doelgroep;    
6. Zorgorganisatie Abrona het besluit voor de voorgenomen sluiting eenzijdig genomen 

heeft en zonder overleg met de medewerkers, ouders en maatschappelijke partners;  
7. Zorgorganisatie Abrona het besluit niet consistent gemotiveerd heeft en weigert het 

onderliggende beleidsplan ‘Abrona Goed & Gezond’ te overleggen; 
8. De gemeenteraad het college van B en W bij motie opgedragen heeft 

- Alles in het werk te stellen om zorgorganisatie Abrona te bewegen het 
voorgenomen besluit tot nader order op te schorten, zodat de mogelijkheden om de 

voorziening te behouden samen met de maatschappelijke partners nader kunnen 

worden onderzocht;  
- Zorgorganisatie Abrona te verzoeken in afwachting van de resultaten van dit           
       onderzoek het hotel-restaurant zo spoedig mogelijk te heropenen; 

        9.   Abrona op aandringen van het college en het comité Behoud Abrona toegezegd heeft   
              in de verkoopvoorwaarden een voorkeur op te nemen voor behoud van de sociaal-  
              maatschappelijke functie van het complex door een eigenaar met regionale binding;           
            

 
  



   
Draagt het college op om: 
 

- in vervolg op het hiervoor onder 8 en 9 verwoorde met klem te verzoeken de 
volgende voorwaarde leidend te laten zijn in het verkoopproces:   

  
Voorwaarde is dat de primaire functie van het in het complex gevestigde hotel-restaurant als 
dagbesteding voor volwassen met een verstandelijke beperking (GZ-cliënten), begeleid door 
zorgprofessionals gefinancierd uit de Wet langdurige zorg voor onbepaalde tijd gewaarborgd is. 
 

- alsmede bij weigering, het vertrouwen in Abrona op te zeggen en iedere 
samenwerking met en/of medewerking aan activiteiten van Abrona binnen de 
gemeente Oudewater  te beëindigen.  

 
En gaat over tot de orde van de dag.   

   

  
Ondertekening en naam:   
  
  
  
W.K. Knol         
De Wakkere Geelbuik     

   
Deze motie is:  aangenomen / verworpen  in de vergadering van 13 juli 2020   
   
Stemverhouding:   Fracties voor:        Fracties tegen:   
   
        
      ……………………………  ……………………………  
  
  
      ……………………………  ……………………………  
  
  
De griffier,           De voorzitter,  
  
  
  
mr. A. van der Lugt        W.G. Groeneweg  
  

    


