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VERGADERING GEMEENTERAAD 2015 
 
VOORSTEL 

 

Registratienummer: 1220835  

Bijlage(n) 2 (besluit en uitkomst vervolgonderzoek) 

Onderwerp Toekomstige vorm bibliotheekwerk in Beemster  

 

Middenbeemster, 8 september 2015 

 

Aan de raad 

 

Inleiding en probleemstelling 

De gemeenteraad heeft tijdens de begrotingsbehandeling 2015 (11 november 2014) 

uitgesproken dat er vanaf 1 januari 2016 € 25.000,- op het bibliotheekwerk in Beemster moet 

worden bezuinigd. Hierbij is uitgesproken dat het niet vanzelfsprekend is dat de huidige vorm 

van het bibliotheekwerk in Beemster in stand blijft. Om te komen tot de bezuiniging is een 

aantal mogelijke scenario’s voor de toekomstige vorm van het bibliotheekwerk in Beemster 

uitgewerkt.  

 

Op 28 april 2015 heeft de raadscommissie het onderzoek naar de toekomstmogelijkheden van 

het bibliotheekwerk in Beemster opiniërend gesproken. De raadscommissie heeft hier 

uitgebreid en inhoudelijk over gesproken. Aan de hand van deze bespreking is tijdens een 

bijeenkomst met een afvaardiging van elke fractie op 23 juni 2015 gesproken over het vervolg 

en het voorstel dat uiteindelijk aan de gemeenteraad wordt voorgelegd ter besluitvorming. 

Duidelijk is dat een aantal scenario’s voor de fracties geen optie zijn, terwijl andere scenario’s 

nog verdere uitwerking behoeven zodat kan worden gekomen tot een afgewogen besluit over 

de bezuiniging op de subsidie aan Bibliotheek Waterland.  

 

Oplossingsrichting 

Naar aanleiding van de opiniërende bespreking van de scenario’s (d.d. 28 april 2015) en het 

gesprek met een afvaardiging van de fracties, is gekomen tot de scenario’s die als optie zijn 

afgevallen en een lijst met scenario’s die nader uitgewerkt diende te worden. Ook hebben de 

fracties diverse (gezamenlijk gedeelde) randvoorwaarden opgesteld waaraan het bibliotheek-

werk in Beemster aan moet voldoen. Een uitwerking hiervan treft u in bijgevoegd document 

aan.  

 

De randvoorwaarden voor het bibliotheekwerk in Beemster betreffen: 

- Wettelijk kader: voldoen aan de verplichtingen die staan opgenomen in de Wet stelsel 

openbare bibliotheken (Wsob). 

- Sociaal domein: de bibliotheek als ontmoetingsplaats. 

- Belang aanpak laaggeletterdheid en aandacht voor leesbevordering en taalontwikkeling. 

- Een bibliotheek die past bij de tijdsgeest: bibliotheekfunctie in plaats van 

bibliotheekgebouw. 
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De scenario’s die naar aanleiding van de opiniërende bespreking d.d. 28 april 2015 afvallen, 

zijn: 

- Beemster krijgt weer een vrijwilligersbibliotheek. 

- Vestiging Beemster sluiten en alle leen onderbrengen in Purmerend (wel als gedeeltelijk 

scenario voor de volwassen leden als optie gebleven). 

- Bibliotheekgebouw verkopen aan Bibliotheek Waterland. 

- Bibliotheekwerk beleggen bij andere, commerciële aanbieders van bibliotheekwerk. 

 

De bezuinigingsmogelijkheden die nader onderzoek voor besluitvorming behoeven, zijn: 

- Technische bezuiniging op de huur. 

- Financiële bijdrage vanuit het primair onderwijs. 

- Financiële bijdrage vanuit de Wmo-gelden als dekking voor enkele bibliotheekdiensten. 

- Mogelijkheden van de digitale dienstverlening. 

- Spreiding van de bibliotheekfunctie over diverse kernen in De Beemster. 

- Beperken van de openingstijden van de bibliotheekvestiging in Middenbeemster. 

- Sprokkellijst met mogelijke bezuinigingen. 

 

Deze bezuinigingsmogelijkheden staan in bijgevoegd document verder uitgewerkt, waarbij 

staat aangegeven wat de mogelijke besparing op de subsidie aan Bibliotheek Waterland is, 

wanneer deze besparing kan ingaan en wat de belangrijkste consequenties van de keuze 

zijn. U wordt voorgesteld in ieder geval de technische bezuiniging op de huur als bezuiniging 

op de bibliotheeksubsidie in te boeken. Van de overige bezuinigingsvoorstellen wordt u 

voorgesteld om voor 2016 alleen te bezuinigen op de cd/dvd-collectie (€ 2.500,-) en het 

collectiebudget (€ 2.000,-). De totale verlaging van de subsidie wordt in 2016 dan circa  

€ 9.500,-. Het subsidiebedrag komt daarmee neer op een bedrag van € 138.508,-. 

 

Daarnaast zijn er diverse mogelijkheden met betrekking tot de huisvesting van het 

bibliotheekwerk in Beemster. Het onderzoeken van al deze vastgoedmogelijkheden voert te 

ver voor dit onderzoek, vandaar dat u om meer tijd wordt gevraagd om de mogelijkheden 

met betrekking tot de huisvesting integraal te onderzoeken. Wel staat er in de 

bezuinigingsmogelijkheden een aantal mogelijkheden vermeld (bij het punt ‘spreiding 

bibliotheekwerk over de kernen’) dat raakt aan het huisvestingsvraagstuk. Voorgesteld wordt 

om deze punten (bibliotheek op scholen, en bibliotheek op scholen en uitleenpunt 

volwassenen) in de uitwerking van de huisvestingsmogelijkheden op te nemen, zodat op dit 

punt een totaal en integraal besluit kan worden genomen.  

 

Meetbare doelstelling 

Een afgewogen besluit over de toekomstige vorm van het bibliotheekwerk in Beemster.  

 

Financiële consequenties 

Uit het onderzoek dat op 28 april 2015 opiniërend is besproken, is gebleken dat het een 

lastige opgave is om € 25.000,- op het bibliotheekwerk in Beemster te bezuinigen zonder dat 

hierin ook de mogelijkheden van de huisvesting van het bibliotheekwerk worden betrokken. 

Vandaar dat u wordt gevraagd om meer tijd om alle vastgoedmogelijkheden integraal te 

onderzoeken. Dit betekent dat de bezuiniging op het bibliotheekwerk op 1 januari 2016 geen 

€ 25.000,- zal zijn. 

 

Daarnaast is nog een aantal bezuinigingsmogelijkheden uitgewerkt dat ter besluitvorming 

voorligt. Deze mogelijkheden kennen ieder eigen financiële consequenties (zie bijgevoegd 
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vervolgonderzoek voor een uitgebreide toelichting). In een kort overzicht zien deze financiële 

consequenties er als volgt uit: 
 

1) Technische bezuiniging huur € 5.000,- op de subsidie. Quitte situatie  
   voor de gemeentebegroting. 

2) Bijdrage primair onderwijs € 2.274,- tot € 4.548,-. Haalbaarheid  
   nog toetsen bij onderwijs. 

3) Wmo-gelden als dekking subsidie € 1.500,- op subsidie.  
4) Digitale dienstverlening € 0,-. Vooralsnog geen bezuiniging. 
5) Bibliotheek op scholen Circa € 25.000,- minus eenmalige  

investeringen en bijdrage aan 
gemeente Purmerend. 

6) Bibliobus   Circa € 36.000,- minus de bijdrage aan  
   gemeente Purmerend. 

7) Bibliotheek op scholen en uitleenpunt Nog onbekend. Afhankelijk van locatie  
   uitleenpunt. 

8) Beperktere openingstijden € 8.400,- 
9) Sprokkellijst   Maximaal € 10.150,- 

 

U wordt voorgesteld alleen de technische bezuiniging op de huur en de bezuiniging op de 

cd/dvd-collectie en het collectiebudget door te voeren. Dit leidt tot een totale bezuiniging van 

€ 9.500,- en een subsidiebedrag 2016 ter hoogte van € 138.508,-. 

 

Overige consequenties 

Wanneer op het bibliotheekwerk wordt bezuinigd, dient de redelijke termijn zoals deze in de 

Wet algemeen bestuursrecht (Awb) staat opgenomen in achting te worden genomen.  

 

Monitoring evaluatie 

Na het besluit van de gemeenteraad wordt met Bibliotheek Waterland (en eventuele andere 

betrokken partijen) het gesprek aangegaan om het besluit in uitvoering te brengen.  

 

Voorgesteld besluit 

Instemmen met: 

- Een structurele bezuiniging ter hoogte van € 9.500,- (huur, cd/dvd-collectie en 

collectiebudget) op de subsidie aan Bibliotheek Waterland met ingang van 2016.  

De maximale subsidie is dan € 138.508,-. 

- Het voorzetten van het onderzoek naar de huisvestingsmogelijkheden. 

 

Communicatie/Participatie 

Betrokken partijen worden op de hoogte gesteld van het genomen besluit. 

Inwoners die de gemeente een brief hebben gestuurd over het behoud van de bibliotheek-

voorziening in Beemster, ontvangen een brief met daarin een toelichting op het genomen 

besluit.  

 

  


