Schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr:
Datum: 9 november 2013
Aan de voorzitter van de raad.
Vragensteller: Hans Marchal/PCG
Onderwerp: Bezuinigingen bibliotheek/opzeggen deel van de huur
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1) De gemeente bezuinigt voor 2014 en 2015 opnieuw op de bibliotheek (voor beide
jaren € 20.000). Dit is voor de bibliotheek als een verrassing gekomen… Begrijpt
het college de verrassing van de bibliotheek? Is deze bezuiniging besproken met
de bibliotheek en zijn hier afspraken over gemaakt?
2) Doordat de bibliotheek een deel van de huur opzegt, heeft de gemeente een
financieel nadeel waardoor de bezuiniging deels wordt tenietgedaan. Heeft het
college zich vooraf gerealiseerd dat het deels opzeggen van de huur door de
bibliotheek tot de mogelijkheden behoort? Hoe gaat de gemeente dit
‘huurprobleem’ oplossen?
3) De bibliotheek roept al jaren op om niet alleen op financiën te sturen. Zij willen
graag een inhoudelijke discussie! Komt deze discussie er op korte termijn? Heeft
het college er vertrouwen in dat er een vruchtbare samenwerking komt tussen de
gemeente en de bibliotheek? Hoe denkt de gemeente dit te realiseren? Loopt door
de recente ontwikkelingen de samenwerking tussen de bibliotheek en andere
partijen zoals Stichting Binding geen gevaar?
Toelichting:
Er is de afgelopen jaren fors bezuinigd op de bibliotheek. De bibliotheek heeft aangegeven
dat de stapeling van de bezuinigingen te heftig is en problemen oplevert. De problemen zijn
zo groot geworden dat besloten is om per 1 juli 2014 een deel van de huur op te zeggen. De
aanleiding is de nieuwe bezuiniging van € 20.000 voor zowel 2014 als 2015. Het opzeggen
van de huur heeft gevolgen voor de gemeente. De gemeente schiet door de nieuwe
bezuiniging in de eigen voet want er komt nu € 45.000 minder huur binnen.
Het is jammer dat het zover heeft moeten komen… De bibliotheek heeft zich de afgelopen
jaren constructief opgesteld, meegedacht in de bezuinigingen en steeds alternatieven
geboden. De rek is er door de extra bezuinigingen uit… Hoe nu verder? De bibliotheek blijft
te midden van alle nieuwe media toch een belangrijke speler en blijft maatschappelijk
relevant. De bibliotheek heeft een sociale rol (bijvoorbeeld Zoute Inval) en speelt een
belangrijke rol in de strijd tegen laaggeletterdheid. Ook geeft de bibliotheek aan graag te
willen samenwerken met bijvoorbeeld Stichting Binding. Komt aan dit alles nu een eind?
Hopelijk niet!
Hans Marchal/PCG

