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Onderwerp Meerjarenptan bibliotheek

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeting

in de cyclus?

Ja
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Beleidsterrein Bestuur

Portefeuitlehouder Hans Verbraak

Schriftelijke vraag

IEUWE

ln de Raadsmededeling lezen we de plannen van de Bibliotheek VANnU.

Daarbij constateren we dat we na een jaar uitstel van de beoogde bezuinigingen op het werk van de

bibliotheek nu eindelijk slagen worden gemaakt.

Opvallend daarbij is de enorme bezuiniging welke gehaald wordt op de huisvestingskosten. Of zijn deze

bezuinigingen nog maar een fractie van de huisvestingskosten zoals deze tot op dit moment gelden, terwijl

het nog steeds op dezelfde locatie is maar dan met minder m2.

Daarnaast wordt op hun voorstel besloten om eventuele extra bezuinigingen die gehaald kunnen worden

toe te voegen aan hun bedrijfsvoering. De Nieuwe Democraten vragen zich af wie de regie heeft bij dit

dossier. ls dat de bibliotheek of de portefeuillehouder.

De Nieuwe Democraten hebben de volgende vragen:

L. Er wordt sterk bezuinigd op de huur kosten. Wat zijn de huurkosten nu?

2. Moet vastgehouden worden aan de locatie Markt? Waarom?

3. Kan dat niet nog goedkoper op een andere locatie? Te denken valt aan andere gemeentelijke

gebouwen, leegstaande panden en nieuwe ontwikkelingen zoals het gemeentehuis. Bereikbaarheid,

bekendheid en parkeer mogelijkheden zouden hierbij betrokken moeten worden.

4. Zijn deze bezuinigingen wel realistisch of krijgen we straks te maken met: Niet haalbaar!. En wat dan?

5. De mogelijk extra te behalen bezuinigingen worden voorgesteld toe te voegen aan de bedrijfsvoering.

Was het niet netter geweest om die bezuinigingen terug te laten vloeien naar de gemeentelijke kas?

De bezuinigingsopdracht voor 2015 (€ 250.000) is immers ingetrokken en derhalve moeten deze

"inkomsten post" ergens ander vandaan gehaald worden.

Namens de Nieuwe Democraten

Pieter Beesems



Wij beantwoorden uw vragen als volgt:

1. Stichting Bibliotheek VANnU is een zelfstandige, professionele organisatie, die als maatschappelijke

partner vanuit haar functies (lezen, leren en informeren) opdrachten voor de gemeente Roosendaal

uitvoert. Hun bedrijfsvoering is een aangelegenheid van de bibliotheek zelf. Bij de aanvraag voor een

subsidie dient een begroting en dekkingsplan van de kosten van de activiteiten waarvoor subsidie

wordt aangevraagd te worden overlegd. De gemeente beoordeelt deze begroting en maakt met de

bibliotheek afspraken over de uit te voeren activiteiten, de maatschappelijke effecten daarvan en de

prestaties zoals opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst.

2. Nadat eerder de verhuizing van de kernvestiging is uitgesteld vanwege onderzoek naar alternatieve

huisvesting van het stadskantoor en de realisatie van het cultuurcluster, heeft de bibliotheek

recentelijk een nieuw huurcontract met Allee Wonen afgesloten. Daarbij is een substantieel aantal

minder vierkante meters te huren oppervlakte afgesproken per L-1-2016. De verwachting is dat de

toekomstbestend¡ge bibliotheek eind 2016 in het huidige pand volledig gerealiseerd zal zijn.

3. Zie de antwoorden op vraag 1 en 2.

4. De subsidie-aanvraag van de bibliotheek voor het jaar 20L6 met bijbehorend activiteitenplan is €

250.000 lager, dan het subsidiebedrag voor 20L5. Met het afgeven van de beschikking tot het

verlenen van subsidie voor de periode 2016 tot en met 2018 en afsluiten van bijbehorende

uitvoeringsovereenkomst wordt de taakstelling gerea liseerd.

5. Mocht de bibliotheek in staat zijn aanvullend op de taakstelling te kunnen bezuinigen, dan wordt dit

aangewend ten behoeve van de pijlers 1 en 3. De middelen worden dus niet toegevoegd aan de

bedrijfsvoering, maar geïnvesteerd in het vergroten van het bereik onder de Roosendaalse jeugd en

de Aanpak van Laaggeletterdheid en Leven Lang Leren.
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