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Besluitvorming 

Status 

 

Embargo 

 

:   openbaar 

  geheim, want . . . . . . . . 

  nee 

  ja 

 

 

Afgestemd met 

 

: Intern afgestemd met afdeling B&R, clusters Bedrijfsvoering en 

Communicatie en de strategisch adviseur sociaal domein 

Extern afgestemd met Severinus en Cordaad  

Raad 

 

:   ja, beeldvorming 

  ja, oordeels- / besluitvorming 

  ja, informeren via Informatienota in leesmap 

   

Vermelding op 

openbare 

besluitenlijst 

: Het college beantwoordt met haar brief de vragen van de GBV-

fractie over de openstellingstijden van de kiosk bij kinderboerderij 

De Hazewinkel in relatie tot het gebruik van deze 

dagbestedingslocatie door Severinus ten tijde van Covid-19. 

 

 

   

 
 

 

  

Beslispunten : 1. De artikel 42-vragen van de GBV-fractie over de bemensing van 

de kiosk bij kinderboerderij De Hazewinkel te beantwoorden met 

bijgaande conceptbrief.  
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Datum raad  :  Datum B en W : 6 oktober 2020 

Agendapunt 
 

:   

Volgnummer : 20.0000590   Programma begroting : 5 

Gewijzigd voorstel 
 

:  Taakveld : 5.7 

Portefeuillehouder 
 

: H. van de Looij 

 

 

Adviesnota college 

Beantwoorden artikel 42 brief GBV-fractie inzake bemensing 
kiosk kinderboerderij De Hazewinkel.  
 

Beslispunten 

 

1. De artikel 42-vragen van de GBV-fractie over de bemensing van de kiosk bij 

kinderboerderij De Hazewinkel te beantwoorden met bijgaande conceptbrief.    

 

Inleiding 

 

In 2018 is bij kinderboerderij De Hazewinkel een niet-commerciële 

kiosk/toiletvoorziening gerealiseerd. Het feitelijke beheer van deze kleinschalige 

voorziening wordt uitgevoerd door Severinus en Cordaad met het accent op 

dagbesteding, participatie en ontmoeting. Met Severinus en Cordaad zijn 

samenwerkingsafspraken gemaakt over het feitelijk beheer en er is een 

gebruikersovereenkomst gesloten.  

 

Als gevolg van Covid-19 en het niet kunnen voldoen aan de richtlijnen van het 

kabinet, de RIVM en VNG heeft Severinus tijdelijk het gebruik van de kinderboerderij 

als dagbestedingslocatie gestaakt. Severinus heeft hiertoe besloten omdat zij de 

veiligheid van haar cliënten op deze dagbestedingslocatie niet kan garanderen. Gevolg 

van dit besluit is dat de kiosk enkel nog geopend is op de dagen dat Cordaad deze 

bemenst, te weten op woensdagen en in de weekenden. 

 

De GBV-fractie heeft gevraagd in overleg te treden met Severinus om te bekijken wat 

de mogelijkheden zijn dat de bemensing van de kiosk op korte termijn wordt hervat. 

Tevens heeft zij verzocht of uw college bereid is andere exploitatiemogelijkheden te 

onderzoeken wanneer Severinus hiertoe niet in staat lijkt.  

 

Met bijgaande antwoordbrief worden de gestelde vragen beantwoord. 

 

Beoogd effect 

 

De raad in staat stellen zijn kaderstellende en controlerende rol op een goede manier 

uit te voeren.   

 

Argumenten 

 

1.1 Een artikel 42 brief moet binnen de behandeltermijn beantwoord worden 

door uw college. 

De behandeltermijn van een artikel 42 brief is 30 dagen. Bij vaststelling van de 

brief in de collegevergadering van 6 oktober kan de brief binnen de gestelde termijn 

verzonden worden.  
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Kanttekeningen en risico’s 

 

Aan dit advies zijn geen kanttekeningen of risico’s verbonden.  
 

Financiën 

 

Aan de beantwoording van deze artikel 42 brief zijn geen financiële consequenties 

verbonden.   

 

Communicatie en samenspraak 

 

Het besluit publiceren we op de openbare besluitenlijst van het college. De 

antwoordbrief gaat via de griffie standaard naar de steller van de vragen en naar de 

lokale en regionale media. Daarnaast vindt publicatie plaats op het RIS.   

 

Uitvoering / planning 

 

Na vaststelling door uw college stuurt de griffie de brief naar de GBV-fractie. Het 

onderwerp wordt geagendeerd voor de eerst mogelijke raadsvergadering.   

 

Bijlagen 

 

1. Artikel 42 brief GBV-fractie inzake de kiosk bij kinderboerderij De Hazewinkel; 

2. Antwoordbrief aan GBV-fractie; 

3. Brief Severinus inzake dagbestedingslocatie.   
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