
            FORMULIER TECHNISCHEFORMULIER TECHNISCHEFORMULIER TECHNISCHEFORMULIER TECHNISCHE    VRAGEN RAADSCOMMISSIE VRAGEN RAADSCOMMISSIE VRAGEN RAADSCOMMISSIE VRAGEN RAADSCOMMISSIE (en eventueel politieke vragen)(en eventueel politieke vragen)(en eventueel politieke vragen)(en eventueel politieke vragen)    
 

DATUM VERGADERINGDATUM VERGADERINGDATUM VERGADERINGDATUM VERGADERING: 28 april 2015 PARTIJPARTIJPARTIJPARTIJ: D66 DATUM BINNENKOMST VRAGENDATUM BINNENKOMST VRAGENDATUM BINNENKOMST VRAGENDATUM BINNENKOMST VRAGEN: 15 april 2015 

 

 

NUMMERNUMMERNUMMERNUMMER    AGENDAPUNTAGENDAPUNTAGENDAPUNTAGENDAPUNT    VRAAGVRAAGVRAAGVRAAG    ANTWOORDANTWOORDANTWOORDANTWOORD    

1 RC / 6 Wat zijn de huidige huurkosten en wat wordt het verschil per jaar 

vanwege waardevermindering pand/huuropbrengst? 

 

Het pand stamt uit 1995 (stichtingskosten: € 499.158,-), waarbij 

de ruwbouw in 2040 is afgeschreven. De afschrijving geldt voor 

het totale pand (ook CJG-gedeelte). Zowel de huur van de 

bibliotheek als van het CJG worden jaarlijks verhoogd.  

De huidige huurkosten van het bibliotheekgedeelte bedragen 

circa € 30.870,-. De hoogte van de huur is gekoppeld aan de 

stichtingskosten van het pand en neemt jaarlijks met 0,15% (bij 

een aanvangspercentage van 9,4% in 2012) toe. De huur van 

het bibliotheekgedeelte is verder niet rechtstreeks gekoppeld 

aan de waardevermindering van het gebouw. 

 

2 RC / 6 Wat is er uit het overleg met maatschappelijke instellingen 

gekomen om kostenbesparende samenwerking te realiseren? 

Bibliotheek Waterland neemt deel aan de themagroep cultuur 

van het maatschappelijk beleidskader. De bibliotheek 

participeert actief in deze samenwerking en is één van de 

trekkers van de groep. Uit de contacten tussen culturele partijen 

is onder meer de samenwerking tussen de bibliotheek en 

erfgoedpartijen ontstaan voor wat betreft het Historisch 

Informatiepunt en de lezingenreeks over het werelderfgoed. De 

opbrengst bestaat dus uit nieuwe (extra) activiteiten binnen het 

huidige (financiële) kader.  

 

3 RC / 6  Wat zijn de frictiekosten bij wijzigen locatie en operationalisatie 

van de bibliotheekvoorziening in bv 3 basisscholen? 

  

Op dit moment is er nog geen concrete uitwerking van de 

frictiekosten bij dit scenario. Kosten waar bij dit scenario in ieder 

geval aan moet worden gedacht, zijn: 

- Gebouw bibliotheek is een gemeentelijk pand en de kosten 

hiervoor blijven in de begroting van Beemster staan totdat er 

een alternatief voor het pand is gevonden. 

- Aanschaf materialen voor de realisatie van de bibliotheek op 
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de scholen. 

Daarnaast zijn er diverse kosten voor rekening van de scholen, 

zoals het leveren van huisvesting en de bijdrage per leerling. 

 

4 RC / 6 Hoe tevreden zijn de huidige leden over de voorziening? 

 

Bibliotheek Waterland voert vier keer per jaar een biebpanel 

onderzoek uit. Dit is een onderzoek onder leden en niet-leden 

over diverse aspecten van de (dienstverlening van de) 

bibliotheek. Uit de uitkomsten over vragen omtrent het imago 

van de bibliotheek (2013-14) blijkt dat 90% van de 

ondervraagden graag de bibliotheek bezoekt. De bibliotheek 

wordt gezien als laagdrempelige en betrouwbare voorziening. 

75% is van mening dat de bibliotheek een groot aanbod heeft. 

Ook blijkt uit het onderzoek dat de bibliotheek veel waar voor het 

geld geeft. 

 

Wanneer wordt gekeken naar de Omnibus enquête 2013 is te 

zien dat de waardering voor de aantrekkelijkheid van de 

gemeente door kunst- en cultuurvoorzieningen een 6,9 is. 

Hieronder valt ook de bibliotheek. Dit cijfer is regionaal gezien 

een gemiddeld cijfer.   

 

5 Raad / 6 

ingekomen 

stuk nr. 6 

Dient een gemeente bestemmingsplan(nen) te wijzigen/aan te 

passen in het geval de PVRV zoals Prov. Staten nu voorstelt 

wordt aangenomen?  

  

Nee, dat is niet nodig 

  

  


