Motie
Onderwerp motie:

Terugdraaien bezuiniging Bibliotheek Gooi en Meer

Vergaderdatum:

21 juni 2017

Agendapunt (nr en naam):

8.2b Perspectiefnota, programma 8

Status:
verworpen
Ondergenoemd raadslid dient de volgende motie in;
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen:
Roept het College op:
-

de voorgenomen resterende bezuiniging op de bibliotheek van €131.000 te verlagen met €41.000 naar
€90.000 zodat de vestiging Breed-Uit als openbare bibliotheek open kan blijven;
dekking hiervoor te zoeken in het surplus van de meicirculaire en het substantieel hogere accres;

en gaat over tot de orde van de vergadering.
Toelichting1
Overwegende
1. dat bij de Perspectiefnota 2017 een bezuiniging van €250.000 aan de bibliotheek is opgelegd;
2. dat naar de uitvoerbaarheid van deze bezuiniging, mede in opdracht van het College onderzoek is gedaan
door bureau Hiemstra & De Vries;
3. dat uit deze Quickscan blijkt dat verdere bezuiniging op de bibliotheek niet mogelijk is zonder de vestigingen
in Muiden, Muiderberg, Naarden en Bussum-Zuid te sluiten, respectievelijk de hoofdvestiging in Bussum
minder vaak open te stellen;
4. dat mede naar aanleiding daarvan het College besloten heeft de bezuinigingstaakstelling te verlagen naar
€131.000;
5. dat daarvan €41.500 gezocht wordt in de omvorming van de bibliotheek in BreedUit te Bussum, tot een
Bibliotheek-op-school waarbij het openbare karakter verloren gaat;
6. dat ook de school zich heeft uitgesproken tegen de omvorming tot een B-o-S;
7. dat het sluiten van vestigingen afbreuk doet aan de grote maatschappelijke meerwaarde van de bibliotheek;
8. dat deze meerwaarde niet alleen zit in de uitleenfunctie, maar juist ook in tal van andere taken in het voorveld
van het Sociaal Domein, die de bibliotheek uitvoert;
9. dat het activiteiten betreft zoals de aanpak van laaggeletterdheid, onderwijstaken, ondersteuning van
ouderen, begeleiding van mensen met een taalachterstand, digitaliseringscursussen en tal van andere zaken
die voor onze inwoners van groot belang zijn om mee te kunnen komen in onze maatschappij;
10. dat de laagdrempelige en niet-stigmatiserende toegang tot de bibliotheek mensen met een achterstand
eerder beweegt om zich verder te ontwikkelen, waar zij dat bij formele zorg- of onderwijstrajecten minder snel
doen;
11. dat de bibliotheek deze taken, volgens het onderzoeksrapport, zeer efficiënt en effectief uitvoert door een
grote inzet van vrijwilligers en slechts een beperkt aantal betaalde krachten;
12. dat meer dan 10.000 inwoners getekend hebben voor het open houden van de bibliotheken, wat het belang
voor onze samenleving nog eens extra onderstreept;
13. dat deze maatschappelijke functies van de bibliotheek juist ook in Bussum-Zuid een aanzienlijke doelgroep
vinden, die baat hebben bij een bibliotheek in de buurt;
14. dat het daarom voor de wijk een groot verlies zou betekenen indien deze bibliotheek in de huidige vorm zou
verdwijnen;
Naam raadslid/-leden (fractienaam)
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