
Bijdrage aan de Commissie vergadering Samenleving 12 mei 2011 

Mijnheer de Voorzitter, 
Hartelijk dank voor de gelegenheid de commissie te mogen toespreken in een 
kwestie, die het voortbestaan van de muziekvereniging Concordia en Bigband 
Crimpen bedreigt.
De drie afdelingen van Concordia en de Big Band Krimpen verliezen hun 
huisvesting bij de nieuwbouw van het Krimpenerwaard College, zoals u weet.
Overleg met het gemeentebestuur heeft tot nog toe niets opgeleverd.
Sterker nog; we hebben sterk de indruk, dat onze aanwezigheid in de school is 
vergeten. Omdat het oplossen van ons huisvestingsprobleem zo lastig is. We 
waren totaal verbijsterd toen in het ambtelijk overleg werd gezegd, dat we 
desnoods maar over onze gemeentegrenzen heen naar nieuwe huisvesting 
moesten gaan zoeken. De wethouder heeft in een volgend overleg ook geen 
voorwaarden gecreëerd om aan een voortzetting van de geslaagde combinatie 
van culturele activiteiten in de wijk en de functie van de school op een andere 
wijze een vervolg te geven. De boodschap uit het gemeentehuis luidt: 
dat we onze eigen boontjes maar moeten doppen.

Dames en Heren, leden van de gemeenteraad,
Die boodschap is voor ons niet alleen onbegrijpelijk, maar ook onacceptabel.
1e: De veroorzaker van het verlies van onze huisvesting is de gemeente met de 
nieuwbouw plannen ( waarover we verder geen oordeel hebben ).
2e: Bij de overdracht van het huidige huurcontract ruim tien jaar geleden heeft de 
gemeente de verenigingen de verzekering gegeven, dat de gemeente zich 
verantwoordelijk zou blijven voelen voor de huisvesting van beide verenigingen 
met de duidelijke uitspraak, dat het gemeentebestuur; 
en ik citeer uit de brief: een morele verplichting heeft!
3e: de maatschappelijke functie van de bijna oudste vereniging in Krimpen 
werd recent nog gewaardeerd met de eerste Krimpense Pluim door uw bestuur.

Ik zal niet verhelen, dat de totale passiviteit, om niet te zeggen 
onverschilligheid, van onze gesprekspartners in het overleg tot nog toe, mij nog 
het meest zeer doen. Een voorbeeld: in de gesprekken blijkt men totaal geen 
kennis te hebben van onze jaarrekeningen, waarin voor een ieder duidelijk is 
welke beperkte exploitatie mogelijkheden, een kapitaal intensieve 
muziekvereniging, nu eenmaal heeft met veel jeugd en op hoog niveau spelende 
senioren orkesten.

Wij doen dan ook een dringend beroep op u om de patstelling in het overleg te 
doen doorbreken met onze volgende argumenten:
A: de verenigingen zijn niet in staat met eigen middelen of fondsen in nieuwe 
huisvesting te investeren of aanzienlijk meer huur te betalen.



B: de gemeente moet de inspanningsverplichting uit uw brief van 2000 nakomen 
en op basis daarvan reëel constructief overleg openen met ons.
Als ons toekomst perspectief ongewis blijft, zal de amateuristische 
muziekbeoefening in Krimpen aan den IJssel daarvan al heel snel op pijnlijke 
wijze de gevolgen ondervinden. 
Wij kunnen ons niet voorstellen, dat u het zover wilt laten komen.
Ik heb dan ook een voorstel om uit het dilemma te komen:

Voorstel
-benoem een gemengde werkgroep, die de opdracht krijgt naar alle denkbare 
alternatieven te zoeken voor passende huisvesting in Krimpen a/d IJssel
-verzoek de werkgroep om -gezien de urgentie van de bouwplannen met het 
Krimpenerwaard College - in de volgende vergadering van uw commissie met 
een verslag te komen, waarbij ook varianten inzichtelijk zijn gemaakt
-stel de gemengde groep samen uit twee vertegenwoordigers van de gemeente, 
drie van de verenigingen (Concordia en Bigband Crimpen) en een onafhankelijk 
voorzitter.

De werkgroep bestaat dan uit zes leden, die rechtstreeks aan u en aan het 
College van B&W rapporteren over hun bevindingen en conclusies. 
De in uw brief aangegane morele inspanningsverplichting ten aanzien van onze 
verenigingen krijgt op deze manier dan wellicht meer materiële betekenis, dan 
wij tot nog toe hebben moeten ervaren.

Ati de Vries 
Voorzitter Muziekvereniging Concordia  
27 april 2011  
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