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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 8 Kunt u aangeven wat de bezuiniging de cd/dvd collectie precies 

inhoudt? Om welke aantallen cds/dvds gaat het? Hoe verhoudt 

zich dit tot de totale aanschaf van cds/dvds? 

 

De bezuiniging op de CD/DVD-collectie houdt in dat de cd’s en 

dvd’s (films, series, verfilmde boeken, documentaires en 

educatieve kinderdvd’s) die nu in de vestiging in Beemster 

beschikbaar zijn, niet meer in de vestiging te verkrijgen zijn. Er 

worden ook geen nieuwe titels voor Beemster meer aangeschaft, 

waardoor sprake is van een besparing van € 2.500,-.  

In 2014 zijn er 2 cd’s uitgeleend in Beemster, en 3.965 dvd’s 

(incl. verlengingen). 

Voor de andere vestigingen verbonden aan Bibliotheek 

Waterland wordt nog wel een CD/DVD-collectie aangeschaft 

 

2 8 Kunt u aangeven wat de bezuiniging op het collectiebudget 

precies inhoudt? Wat blijft er over voor collectievernieuwing cq -

uitbreiding? 

 

Door de bezuiniging (€ 2.000,-) op het collectiebudget worden er 

minder nieuwe boeken aangeschaft, waardoor er minder recente 

titels in de vestiging in Middenbeemster te verkrijgen zijn. Ook 

worden (afgeschreven) boeken niet vervangen en zal dus het 

aanbod boeken in de vestiging afnemen. Na de bezuiniging blijft 

er een bedrag van € 14.000,- voor de collectie in Beemster over 

(dit betreft de brede collectie, dus zowel jeugdboeken, 

volwassen boeken als andere informatiedragers). 

 

3 11 Onder Beemsterbronnen wordt niet gesproken over brongas. 

Kunt u hierover uw visie cq standpunt duidelijk maken? 

Wij voeren op dit punt geen actief beleid. Onze inzet is in eerste 

instantie gericht op het beperken van de energievraag en 

gebruik en toepassing van volledig duurzame en lokale vormen 

van energie, zoals zonnepanelen.  

 



 

R1 raad 6 De naam van de verordening strookt niet met de inhoud van de 

verordening. Deze gaat enkel over de adviesraad, 

cliëntenparticipatie wordt hierin niet genoemd. Wij stellen 

daarom voor de verordening te hernoemen: “Verordening 

adviesraad Sociaal Domein Beemster 2015” en het 

raadsvoorstel dien overeenkomstig aan te passen. 

De naam van de verordening kan aangepast worden naar 

‘Verordening adviesraad sociaal domein Beemster 2015’ . 

 

De verordening gaat over cliëntenparticipatie en de adviesraad is 

de vorm waarin dit wordt gegoten. Vandaar deze tenaamstelling. 

Vanuit juridisch oogpunt is het geen probleem dit te wijzigen. 

 

  

  


