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1.

Het college van burgemeester en wethouders
De gemeenteraad
20 juni 2017
334089
Openbaar
Mw. drs. M.A.H. van Meerten-Kok, wethouder
Onderzoek naar bezuinigingsmogelijkheden Bibliotheek Gooi en
Meer.

Kennisnemen van
de uitkomsten van een onderzoek naar de mogelijkheden van de bibliotheek om dan wel uitgaven
te verminderen dan wel inkomsten te verhogen met als doel de gemeentelijke uitgaven v.w.b. het
product Bibliotheekwerk te verminderen.

2.

Inleiding
Naar aanleiding van de besluitvorming van de perspectiefnota 2017 is aan de Bibliotheek Gooi en
Meer een taakstelling in 2018 en volgende jaren opgelegd van maximaal € 250.000,00. Vanuit de raad
is bij deze taakstelling aangegeven dat deze in gezamenlijkheid tussen bibliotheek en gemeente
tot stand diende te komen. Op verzoek van zowel de Bibliotheek als van de gemeente is door
bureau Hiemstra en de Vries onderzoek gedaan naar bezuinigingsmogelijkheden dan wel
inkomstenverhogende maatregelen bij de Bibliotheek Gooi en Meer in 2018 en volgende jaren. De
uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen bij ‘GM in balans’.
3.

Kernboodschap
Van de oorspronkelijke taakstelling van de Bibliotheek in 2018 van € 250.000 is een bedrag van
€ 131.500 gerealiseerd door:
 de voorziening bij de vestiging Breeduit om te vormen naar een bibliotheek op school
 een inkomensverhogende maatregel
 een oplopend voordeel van de fusie van de bibliotheek zelf
 en een bij de gemeente zelf te administreren voordeel (aframing) op het totaalbudget.
Consequenties
In nauwe samenspraak met de bibliotheek is gekeken of er nog mogelijkheden zijn de
gemeentelijke kosten voor het bibliotheekwerk te beperken. Op basis van door de bibliotheek en
gemeente aangedragen mogelijkheden, en de uitkomsten van het onderzoek, zijn de volgende
oplossingen in 2018 realiseerbaar.
Beperking uitgaven product bibliotheekwerk € 70.000,00 (administratief)
Omvorming vestiging Breeduit
€ 41.500,00 (beëindiging doelsubsidie)
Verhoging inkomsten Bibliotheek
€ 15.000,00 (op reguliere subsidie korten)
Voordeel fusie Bibliotheek
€ 5.000,00 (op reguliere subsidie korten)
Totaal 2018
€ 131.500,00
Dit betekent dat van de oorspronkelijke taakstelling van € 250.000 een bedrag van € 118.500 niet
zal worden gerealiseerd. Voor 2019 en volgende jaren zal worden bezien welke verdere
mogelijkheden er liggen om inkomsten te verhogen bij de Bibliotheek.
Bij de realisatie van de taakstelling ad € 131.500 blijft de dienstverlening in alle kernen van
Gooise Meren op peil.
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4. Communicatie
In samenspraak met de Bibliotheek zal de pers worden geïnformeerd.
5.

Vervolg
Met de Bibliotheek zal verder overleg gevoerd worden welke mogelijkheden tot kostenbeperking
dan wel inkomstenverhoging er bestaan in 2019 en volgende jaren.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

D.J. van Huizen
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester
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