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Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1) De afgelopen twee maanden zijn er, als het goed is, gesprekken geweest met de
bibliotheek. Hoe zijn deze gesprekken verlopen? Zijn de partijen nader tot elkaar
gekomen? Zijn er afspraken gemaakt over het opzeggen van een deel van de huur en
de onderhuur? Kortom, is het ‘ei’ gelegd?
2) Blijft de bibliotheek op de huidige locatie of zijn er mogelijk andere locaties in beeld?
Toelichting:
De PCG heeft door het stellen van schriftelijke vragen en door het indienen van een motie al
enkele keren aandacht gevraagd voor de bibliotheek. 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. In reactie hierop gaf het college aan dat het
deels opzeggen van de huur niet mogelijk is. De bibliotheek is meegedeeld dat zij zelf de
optie van onderhuur moet verkennen. Het risico wordt bij de bibliotheek neergelegd en dat is
redelijk frustrerend… Het is ook onredelijk, de bibliotheek heeft zich de afgelopen periode
juist constructief opgesteld, dacht mee in de bezuinigingen en bood alternatieven. Op 10
december jl. diende de PCG een motie in waarin het college werd opgeroepen om de
bibliotheek tegemoet te komen en tot een oplossing te komen. De wethouder gaf aan met de
bibliotheek om tafel te gaan en dat de ‘broedende kip’ even niet gestoord moet worden… We
zijn inmiddels twee maanden verder en ik ben benieuwd of het ‘ei’ is gelegd! Misschien is er
zelfs al een kuiken…
Hans Marchal/PCG

