Barendrecht, 12 november 2018
Geacht college,
Op 6 maart jl. is door de Barendrechtse gemeenteraad met ruime meerderheid het amendement
Voorkeurslocatie herhuisvesting 't Trefpunt aangenomen. Hierin is onder andere gesteld dat op 1 juni
2018 voor zowel locatie Bethelkerk, nieuwbouw als nieuwbouw-herbouw een gedetailleerd overzicht
van de kosten klaar moet zijn.
Dit zou de basis moeten vormen voor een goede afweging van de voorkeurslocatie van herhuisvesting
van 't Trefpunt.
In de oriënterende commissie Samenleving van 6 november jl. presenteerde het college de resultaten
van de gesprekken met de Bethelkerk. Hierin werd gesteld dat voor de kerk alleen optie 3 van de
getoonde ontwerpen bespreekbaar is. De gepresenteerde conclusie in de oriënterende commissie
was dat daarmee dat er geen overeenstemming met de PKN komt.
Het CDA heeft de volgende vragen:
-Op welke wijze is het ontwerp 3 van de Bethelkerk vergeleken met de verwachte kosten voor de
andere twee alternatieven van 't Trefpunt
-Op basis waarvan komt het college tot de conclusie dat de Bethelkerk afvalt als locatie
-Kan het college een gezamenlijke weergave verstrekken van het verloop van de gesprekken met de
kerk
Inspannen om amendement uit te voeren
Het CDA vindt het belangrijk dat de Bethelkerk als beeldbepalend gebouw behouden blijft voor
Barendrecht. Niet alleen voor de kerkgangers maar voor alle Barendrechters die hiermee een binding
hebben.
Om zorgvuldig een afweging te kunnen maken, en om het amendement tot uitvoering te kunnen
brengen wil het CDA dat de Bethelkerk pas verder besproken wordt als ook de totale en uitgewerkte
kosten van herbouw en nieuwbouw van ’t Trefpunt bekend zijn. Op die manier worden de drie in het
amendement genoemde alternatieven op basis van evenveel gegevens met elkaar vergeleken.
Termijn aangeven voor uitgewerkte financiën
Om vaart te houden in het proces, en om in deze collegeperiode spijkers met koppen te kunnen slaan,
vragen we het college een termijn aan te geven waarop alle uitgewerkte financiën beschikbaar zijn en
deze vervolgens te agenderen in een oriënterende commissievergadering.
Namens CDA Barendrecht,
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