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Van  : college van burgemeester en wethouders15 mei 2020 

Datum : 15 mei 2020 

Portefeuillehouder(s) : Burgemeester 

Portefeuille(s) : Bestuurlijke zaken 

Contactpersoon : W. Tempel 

Tel.nr. : 5902 

E-mailadres : w.tempel@oudewater.nl 

 

Onderwerp:  

Voorgenomen sluiting Hotel Restaurant Abrona 

 

Kennisnemen van:  

 

 

Inleiding:  

 

Op 14 mei 2020 ontving ons college het bericht van de Abrona organisatie dat die middag een persbericht 
zou uitgaan met als boodschap ‘Hotel Restaurant Abrona sluit definitief haar deuren’. Dit bericht is 
inmiddels inderdaad gepubliceerd geworden. Ons college heeft onder meer gereageerd met een eigen 
persbericht waarin zij de sluiting van het hotel een zwaar verlies voor Oudewater noemde. 

 

 

Kernboodschap: 

Ons college is onaangenaam verrast door het voornemen tot sluiting van het hotel. Wij zijn ook uitermate 
teleurgesteld dat het bestuur en de gemeenschap van Oudewater niet in staat zijn gebracht mee te denken 
over alternatieve scenario’s. Ons college gaat met alle urgentie alsnog in gesprek met de bestuursvoorzitter 
van Abrona, andere betrokkenen en potentiële medestanders om opheldering te krijgen en naar 
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oplossingen te zoeken die hopelijk kunnen leiden tot instandhouding van de voorziening in enigerlei vorm. 

 

Financiën 

NVT 

 

Vervolg: 

Als er ontwikkelingen zijn zullen wij Uw raad informeren. 
 

 

Bijlagen: 

Persbericht Abrona: ‘Hotel Restaurant Abrona sluit definitief haar deuren’. 
Persbericht gemeente Oudewater ‘Gemeente Oudewater is geraakt door sluiting Hotel Restaurant Abrona’.  

 

 

 
Gemeentesecretaris Burgemeester 

 

 W. J. Tempel W. G. Groeneweg 
 



 

 

 
 

 
 

PERSBERICHT 
Huis ter Heide, 14 mei 2020 

(embargo tot 16:00) 

 

 

Hotel Restaurant Abrona sluit definitief haar deuren 
 

[foto] 
 

Hotel Restaurant Abrona zal niet meer openen en sluit op 1 juni 2020 definitief haar 
deuren. *)  
Het hotel-restaurant in Oudewater bestaat sinds 1999 en was het eerste hotel in 

Nederland waar mensen met een verstandelijke beperking werkten. Het was jarenlang 
een geliefde plek voor vele gasten uit binnen- en buitenland, voor de cliënten en 

medewerkers die hier werkten en hun familie en kennissen.  
 
Het voorgenomen besluit* om het hotel definitief te sluiten, komt voort uit het plan 
Abrona Goed & Gezond. Dit plan is bedoeld om, verspreid over enkele jaren, een aantal 

kwaliteitsverbeteringen door te voeren en de organisatie financieel gezonder te krijgen. 

Hotel Restaurant Abrona had, ondanks alle inspanningen, al jaren onvoldoende horeca-

opbrengsten.  

Abrona moest grote investeringen doen in het monumentale gebouw. Er zijn nog meer 

investeringen nodig, maar zelfs áls deze investeringen worden gedaan, zal er 
onvoldoende verbetering van het rendement zijn. We vinden dat (commerciële) horeca-

verliezen niet langer gefinancierd kunnen worden uit gelden die bedoeld zijn voor zorg, 

begeleiding, ondersteuning of behandeling van onze cliënten. 
  

De veranderde vraag naar ondersteuning speelt ook een rol bij het sluiten van het hotel-
restaurant: de vraag naar reguliere dagbesteding (in een zorgorganisatie) is afgenomen 

en de vraag naar leer-werkplekken in ‘gewone’ bedrijven neemt toe. Dit plaatst het 

hotel-restaurant als dagbestedingslocatie in een ander daglicht.   

 
Een voorziening als Hotel Restaurant Abrona openhouden is daarom niet langer 

verantwoord. Dat Abrona deze beslissing nu, versneld door de gevolgen van de 
coronacrisis, heeft moeten nemen, betreuren wij zeer. In de eerste plaats heeft dit 

besluit gevolgen voor de cliënten, medewerkers en vrijwilligers die zich jarenlang met 
hart en ziel hebben ingezet voor Hotel Restaurant Abrona. Maar zeker ook voor alle 

gasten en andere betrokkenen die het hotel een warm hart toedragen. 
 

In het afhandelen van de gevolgen van deze bedrijfssluiting voor cliënten, medewerkers, 

familie en anderen werken we uiterst zorgvuldig. De eerste aandacht is gericht op het 

begeleiden van cliënten en medewerkers naar een passende werk- of dagbestedingsplek 
binnen of buiten Abrona. Ook onderzoeken we de mogelijkheden voor verkoop van het 



 

monumentale pand in Oudewater. 
 
 *) Dit is een voorgenomen besluit. Na het advies van de adviesorganen (centrale cliëntenraad, 

centrale familieraad, ondernemingsraad) wordt dit besluit, naar verwachting op zeer korte termijn, 

definitief.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie: 
Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht, dan kunt u contact opnemen met 

onze communicatieadviseurs: Hella Kuijpers, hella.kuijpers@abrona.nl, M 06 215 922 21 

of Bianca Schoordijk, bianca.schoordijk@abrona.nl, M 06 549 786 34. 
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contactgegevens voor de pers: 

Communicatieadviseur Anita Koolmees: 06 – 50 05 10 37 of communicatie@oudewater.nl  

De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen. 

De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten. 

Bezoek www.oudewater.nl of www.woerden.nl of bel 14 0348 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Persbericht 

14 mei 2020 
Onder EMBARGO tot 16.00 uur op 14 mei 2020 

 

 
Gemeente Oudewater is geraakt door sluiting Hotel-Restaurant Abrona 
 
Donderdag 14 mei bereikte ons het bericht dat Hotel Restaurant Abrona per 1 juni haar deuren 
definitief gaat sluiten. Het gemeentebestuur van Oudewater is door dit voorgenomen besluit enorm 
geraakt. Het hotel-restaurant is een begrip in Oudewater. Ook het college van B&W droeg het hotel-
restaurant een warm hart toe.  
 
Het hotel-restaurant Abrona was een belangrijke en geliefde plek. Voor personeel, cliënten en hun 
familie en kennissen en voor gasten. Maar ook voor de economie van Oudewater. Belangrijk voor 
toeleveranciers, als hotel voor toeristen en voor de werkgelegenheid. Sluiting is een groot verlies. In 
de eerste plaats voor het personeel en haar cliënten met een verstandelijke beperking. Maar zeker 
ook voor de Oudewaterse samenleving.  
 
“Ik weet dat directie en personeel zich met hart en ziel hebben ingezet om de sluiting te voorkomen. 
Dat dit niet gelukt is, is voor iedereen een zware klap. Er wordt nu alles aan gedaan om cliënten 
binnen boord te houden en personeel te behouden.”, aldus burgemeester Groeneweg van Oudewater. 
 
Gemeente Oudewater is blij dat Abrona zorgvuldig te werk gaat in het afhandelen van de gevolgen 
van deze bedrijfssluiting. Burgemeester Groeneweg hierover: “Het begeleiden van cliënten en 
medewerkers naar een passende werk- of dagbestedingsplek is voor Abrona eerste prioriteit. Dat 
onderschrijft ook het gemeentebestuur. Wij wensen personeel, cliënten en het bestuur en directie van 
Abrona veel sterkte”. 
 
Abrona wil het monumentale pand waarin het hotel-restaurant is gevestigd verkopen. Gemeente en 
Abrona hopen op interesse van een partij die opnieuw een betekenisvolle functie aan dit prachtige 
gebouw kan geven. 
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