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In uw brief van 13 september 2020 heeft u namens de GBV-fractie vragen gesteld
over de openingstijden van de kiosk bij kinderboerderij De Hazewinkel. U vraagt ons
om op korte termijn met de Severinus Stichting in overleg te treden, om te bespreken
in hoeverre zij in staat is de bemensing van genoemde kiosk op korte termijn te
hervatten conform de afspraken hierover. Ook vraagt u ons om, als Severinus haar
werkzaamheden niet kan hervatten, aan te geven of wij bereid zijn te onderzoeken of
een andere vorm van exploitatie mogelijk is, om de openstelling van de kiosk weer zo
snel mogelijk op gewenst niveau te krijgen. In deze brief gaan we op de door u
gestelde vragen in.
Hervatten bemensing kiosk door Severinus

Op uw verzoek hebben wij inmiddels gesproken met Severinus over haar inzet bij
kinderboerderij De Hazewinkel. Zowel mondeling als per brief heeft Severinus ons in
reactie hierop laten weten dat haar beleid rondom dagbestedingslocaties in relatie tot
Covid-19 gebaseerd is op de richtlijnen van het kabinet, de RIVM en de VNG. Waar dit
volgens deze richtlijnen mogelijk is, is vanaf 1 september een gedeelte van de
dagbesteding voor haar cliënten weer van start gegaan. Vanwege de veiligheid van
haar cliënten heeft Severinus er echter helaas toe moeten besluiten, om tot nader
order geen gebruik te maken van de dagbestedingsplaats bij kinderboerderij De
Hazewinkel. Het in contact komen met mensen (lees: klanten, medewerkers en
medecliënten) uit andere huishoudens brengt teveel risico's voor haar cliënten met
zich mee. Bovendien is het voor de cliënten van Severinus lastig om de richtlijnen met
betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand adequaat op te volgen. Hoewel
Severinus voorlopig de bemensing van de kiosk niet op kan pakken, verzorgt zij sinds
september wel weer eens per week de bevoorrading van de kiosk en draagt zorg voor
het ophalen van oud papier. In de contacten die met Severinus hebben
plaatsgevonden vraagt zij ons om begrip voor de huidige situatie en heeft toegezegd
ons op de hoogte te houden wanneer er weer wijzigingen in haar beleid mogelijk zijn.
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Onderzoeken andere vormen van exploitatie

In uw brief vraagt u of wij bereid zijn te onderzoeken of een andere vorm van
exploitatie mogelijk is wanneer Severinus niet in staat is om de bemensing van de
kiosk op korte termijn te hervatten. Wij hebben bij de andere samenwerkingspartner
voor dit initiatief, i.c. Cordaad, geïnformeerd of zij mogelijkheden ziet om naast de
woensdagen en weekenden ook op andere dagen de bemensing te verzorgen. Cordaad
heeft ons laten weten dat zij hiertoe op dit moment geen mogelijkheden ziet
aangezien zij hiervoor over onvoldoende vrijwilligers beschikt.
Laten we voorop stellen dat wij net als u het betreuren dat als gevolg van de situatie
met Covid-19 de kiosk bij de kinderboerderij in beperktere mate geopend is. Wij
hopen echter net als iedereen dat dit slechts een tijdelijke situatie betreft. Severinus
heeft nadrukkelijk de intentie om, zodra dit voor haar cliënten mogelijk is, de
Hazewinkel weer op te nemen in het programma van dagbesteding. Gelet hierop
vinden wij het op dit moment niet passend om een onderzoek te starten naar andere
vormen van exploitatie. Wel gaan wij de komende tijd het gesprek aan met Cordaad
om te kijken of zij mogelijkheden ziet om tijdelijk extra vrijwilligers te werven.
Overigens mocht zich tussentijds nog een andere tijdelijke oplossing aandienen die
past binnen de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de huidige kiosk dan gaan
wij deze uiteraard op haalbaarheid onderzoeken.
We gaan er van uit dat we^ĵ met onze reactie voldoende hebben geïnformeerd
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