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Onderwerp: vragen ex artikel 37 RvO 

                    bezuinigingen bibliotheek 

 

Datum       : 17 augustus 2013 

 

Geacht college. 

 

Door één van deelnemers werden wij geïnformeerd over een overleg tussen basisschool De Singel te 

Willemstad en de Bibliotheek Van Nu naar aanleiding van de door het college aangekondigde dan wel 

opgelegde extra bezuinigingen (extra naast de zg 10% operatie bij professionele instellingen). Hierdoor zou 

de bibliotheek genoodzaakt zijn om kosten in rekening te gaan brengen bij de basisschool die binnen enkele 

jaren op lopen tot € 10.- per leerling. 

  

Dit geeft ons aanleiding tot het stellen van de volgende vragen: 

 

1. Klopt het dat er door u extra bezuinigingen zijn opgelegd dan wel aangekondigd aan de bibliotheek? 

2. Zo ja kunt u dan duidelijk maken waarom er sprake is van extra bezuinigingen zonder dat daar over de 

raad heeft besloten? 

Zo nee, maakt deze maatregel dan deel uit va de 10 % operatie? 

3. Als dat zo is, bent u geïnformeerd over het voornemen van de bibliotheek om de kosten van deze 

bezuiniging door te berekenen aan de basisscholen? 

4. Hoe verhoudt zich in voorkomend geval dit voornemen met uw mededelingen (steeds gegeven) dat de 

afnemers en gebruikers geen last hebben van de 10 % bezuinigingen bij de grote instellingen, omdat die 

dat binnen hun eigen begroting zouden weten op te vangen  

5. Acht u  net als de fractie van de PvdA,  e.e.a. niet op gespannen voet staan met het beleid over 

spreiding van bibliotheekvoorzieningen? 

6. Komt hiermee de bibliotheek voorziening via scholen niet in gevaar? 

 

Naast schriftelijke beantwoording van onze vragen willen wij u verzoeken een mondelinge toelichting te 

geven in de eerst komende vergadering van de commissie Sociale  infrastructuur. 

 

De PvdA fractie, 

namens deze  

 

C Verdaasdonk 

 


