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   Motie Onderzoek Kruispunt 
Ex. Artikel 35 Reglement van Orde 

 
De gemeenteraad van Barendrecht, in vergadering bijeen op 13 november 2018, 
 

Constaterende dat: 

 Er door BMC een onderzoek gedaan is naar de Businesscase van het Kruispunt, 

 De behandeling daarvan in de Commissie Samenleving niet heeft geleid tot de 

constatering dat aan de opdracht in het onderzoek is voldaan,  

 Hiermee de motie Kruispunt van de VVD en de PvdA van 7 november 2017 

feitelijk niet juist is uitgevoerd, 

 Er nog immer onduidelijkheid bestaat over de juistheid van de financiële 

gegevens rondom deze businesscase, 

 Nu het opgeleverde rapport niet aan de opdracht voldoet er geen relatie te 

leggen is met de ingediende factuur van € 34.000,- 

 Er in de motie van PvdA en VVD niet is benoemd dat de opdracht door een 

extern bureau diende te worden uitgevoerd, 

 Er onduidelijkheid bestaat over de effectiviteit van de onderlinge samenwerking 

tussen de partners, 

 Het gedane onderzoek bij de individuele partners meer zegt over de wijze van 

interviewen en registreren van de resultaten daarvan dan over de wijze van 

samenwerken zelf, 

Overwegende dat: 

 Het Kruispunt een belangrijke plek is waar veel culturele en maatschappelijke 

activiteiten plaatsvinden voor de inwoners van Barendrecht, 

 De gemeente jaarlijks een belangrijke financiële bijdrage levert aan de 

exploitatie en het behoud van de activiteiten van het Kruispunt, 

 Het wenselijk is dat de gemeenteraad vanuit haar controlerende taak 

geïnformeerd wordt met juiste en volledige cijfers aangaande deze businesscase, 

 De onderlinge verhoudingen van de samenwerkingspartners van invloed kunnen 

zijn op de het wel of niet slagen van de businesscase, 

 

Verzoekt het college: 

 Nu reeds een opdracht te formuleren voor een onderzoek en rapportage naar de 

aannames die ten grondslag liggen aan het sturings- en exploitatiemodel van de 

businesscase van het Kruispunt, in het bijzonder de financiële aannames, 

 Deze opdracht zo spoedig mogelijk als voorstel aan deze Raad voor te leggen, 
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 In de opdracht een verzoek tot het opstellen van een verbeterplan mee te 

nemen ten aanzien van het sturings- en exploitatiemodel, 

 In gesprek te gaan met BMC over het niet in overeenstemming zijn van opdracht 

en resultaat, 

 In overleg te treden met de partners van het Kruispunt en daarin als eerste de 

onderlinge samenwerking te bespreken. 

 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 
Barendrecht, 
13 november 2018 
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