2 3 APR 2018
Adviescommissie Kinderboerderij "Klein Boveneind"
p/a de heer E. Schnezler,
IJsseldijk 74,
2924 AS Krimpen aan den IJssel.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Krimpen aan den IJssel,
Postbus 200,
2920 AE Krimpen aan den IJssel.

Krimpen aan den IJssel, 23 april 2018.

Geachte leden van het College,

Als adviescommissie van de Kinderboerderij "Klein Boveneind" te Krimpen aan den IJssel hebben wij
vanaf 01 april 2017 periodiek overleg met de uitvoerende organisatie IJsselwerk omtrent het
functioneren van de Kinderboerderij "Klein Boveneind" met als doel om gezamenlijk te komen tot
een professionele organisatie met een florerende uitstraling naar de bezoekers en de inwoners van
de gemeente Krimpen aan den IJssel.
Middels dit schrijven willen wij onze ernstige bezorgdheid en afkeuring uitspreken over de wijze
waarop een aantal gemeentelijke afdelingen zich opstelt met betrekking tot het afhandelen van de
overdracht van de opstallen, het afhandelen van achterstallig onderhoud alsmede het verstrekken
van informatie aan IJsselwerk inzake in het verleden geboekte kosten, verzekeringen en personele
aangelegenheden.
Naar ons oordeel is het niet langer verantwoord en wenselijk dat afdelingen binnen de gemeente
zich distantiëren van hun verantwoordelijkheid, betrekking hebbend op een situatie die zij zelf in het
verleden hebben gecreëerd.
De stagnerende afhandeling, zoals boven beschreven, leidt er tevens toe dat wij helaas hebben
moeten constateren dat de dagelijkse aansturing vanuit IJsselwerk beter en doelmatiger kan
plaatsvinden en ruimte voor verbetering geeft.
Bovenstaande feiten vinden helaas hun weerslag in een vertragende voortgang in de ontwikkeling
van de Kinderboerderij naar een professionele organisatie. Wij spreken als commissie daarom de
wens uit dat een en ander met spoed wordt afgehandeld.
Als commissie zijn wij uiteraard bereid om dit schrijven mondeling, met voorbeelden, aan uw College
toe te lichten.
Wij hopen en verwachten op korte termijn een reactie van u te mogen ontvangen.

Met vriendelijke groet,
Namens de adviescommissie,
E. Schnezler, voorzitter

bij afwezigheid van de voorzitterj;etekend door:

F. de Gruijl, secretaris

