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Motie Trefpunt  

Ex. Artikel 35 Reglement van Orde 

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

Constaterende dat: 

 Het proces om te komen tot herhuisvesting van de gebruikers van het Trefpunt nog niet heeft geleid tot 

een definitieve beslissing van de gemeenteraad, 

 Het onderzoek naar gebruik van de locatie Bethelkerk, als alternatief voor de gebruikers van het Trefpunt, 

niet heeft geleid tot een werkbare oplossing nu het kerkbestuur heeft aangegeven niet over te willen gaan 

tot verkoop op zakelijke gronden en er dus vanuit gegaan kan worden dat er geen reële overeenkomst 

met het kerkbestuur gesloten kan worden, 

 Er in de begroting nu wel rekening is gehouden met de optie van herhuisvesting van de Trefpunt 

gebruikers, 

 Er na het afvallen van de optie Bethelkerk de vraag rijst of deze post in de begroting opgenomen moet 

blijven, 

 Er ook nog geen beslissing c.q. vastgesteld plan voor de Baerne bestaat en dat ook op korte termijn 

wenselijk is, 

Overwegende dat: 

 Er nu snel duidelijkheid moet komen voor gebruikers en omwonenden over de wijze waarop de 

herhuisvesting van het Trefpunt moet worden opgepakt, 

 Een reservering alleen in deze begroting opgenomen kan blijven als er een concreet plan ligt, 

 De enige reële optie voor herhuisvesting van de gebruikers van het Trefpunt nu gelegen is op dezelfde 

locatie, 

 

Verzoekt het college: 

 Om een plan aan deze raad te presenteren m.b.t. de herhuisvesting van de gebruikers van het Trefpunt 

op de huidige locatie, 

 Met dit plan aan de Raad een aantal scenario’s voor te leggen zijnde: 

-De keuze tussen het bestaande plan voor renovatie of nieuwbouw op dezelfde locatie, 

-De optie om de activiteiten van de Baerne ook onder te brengen in de nieuwe locatie van het Trefpunt, 

-In de scenario’s als optie een woningbouwlaag mee te nemen, 

-Om in dit plan een duidelijk beeld te schetsen zodanig dat de culturele activiteiten van het Kruispunt en 

het Trefpunt (incl. activiteiten Baerne) op elkaar afgestemd zijn, 

 Dit plan aan deze Raad voor te leggen voor de volgende begrotingscijfers (voorjaarsnota)  teneinde de 

nu gereserveerde post te laten bestaan en te kunnen koppelen aan dit nieuwe plan, 

 Aan de verschillende scenario’s een investeringsbeeld toe te kennen in verband met de opname en 

bijstelling in de volgende begrotingscijfers, 
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En gaat over tot de orde van de dag. 

 
Barendrecht, 13 november 2018 
 
 
CDA   PvdA   CU/SCP  VVD 
 
 
 
J. Lengkeek  W. Hofland  L. Mijnders  J. Floor 
 
 
 
GroenLinks 
 
 
 
Arie Kooijman 
 
 
 

 


