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Beste leden van de Gemeenteraad,
De Bibliotheek Krimpenerwaard en het Taalhuis werken vanuit de Wet op het Stelsel van
Openbare Bibliotheken aan een vijftal kerntaken die te maken hebben met geletterdheid,
mediawijsheid en informatievergaring. Een uitgebreidere beschrijving van de taken en
doelen kunt u terug vinden in het Meerjarenbeleidsplan 2018-2021 welke afgelopen jaren is
meegezonden met de subsidieaanvraag. Volledigheidshalve is dit stuk nogmaals
toegevoegd als bijlage bij deze memo.
Jaarlijks worden prestatieafspraken gemaakt met de gemeente, prestatieafspraken die
worden gehaald door 14 parttime betaalde krachten en ruim 200 vrijwilligers.
Half april werden wij totaal onverwacht geconfronteerd met een vastgesteld bedrag voor de
exploitatie van de Bibliotheek en het Taalhuis voor 2020. Een bedrag van € 1.057.084,-- is
hierbij genoemd, wat € 53.000 euro lager is dan de aanvraag die wij voor 2020 zouden
doen. De aanvraag voor 2020 die uitgaat van de redelijke vraag van de ontvangen subsidie
voor 2019 plus 2% prijscompensatie.
Er was vooraf geen enkel signaal over een door te voeren korting en in die zin lag een
korting niet in de lijn der verwachting. Wij zijn totaal overvallen door deze mededeling.
Navraag hierover heeft geen transparantie opgeleverd over de manier waarop deze korting
tot stand is gekomen.. Die onduidelijkheid, zowel over de manier waarop dit bedrag tot stand
is gekomen, als over de communicatie erover, als over het moment waarop ervaren wij in de
bibliotheek als zeer teleurstellend.
De Bibliotheek is een organisatie met langer lopende contracten: qua huur, qua personeel,
qua automatisering enzovoort. Contracten die zich niet van het ene op het andere moment
laten opzeggen. Een bedrag van €53.000,-- is 5% vermindering t.o.v. het (op redelijke
gronden) verwachte bedrag voor 2020.
Indien u akkoord gaat met deze korting voor 2020 voor de Bibliotheek en het Taalhuis, dan
heeft dit substantiële gevolgen voor de dienstverlening. In de jaren 2010 tot en met 2017 is
door de voormalige gemeenten jarenlang de nullijn gehanteerd. Concreet betekent dit dat de

bibliotheek in die jaren zo’n 15-20% heeft ingeteerd op haar subsidie. Op vele onderwerpen
zijn efficiency maatregelen doorgevoerd en is de kaasschaaf gehanteerd maar de rek is er
nu uit. In het auditrapport van 2017 wordt dit ook door de auditcommissie op diverse punten
aangegeven (bijvoorbeeld in de verhouding betaald personeel en vrijwilligers versus de
gewenste innovatie).
Een bedrag van €53.000,-- gaat ten koste van de dienstverlening. Om de dienstverlening ,
waarover grote tevredenheid bestaat, te kunnen continueren, zowel in omvang als in
kwaliteit vraag ik u om niet akkoord te gaan met de voorgestelde korting voor 2020 en de
bibliotheek te subsidiëren volgens de verwachting, namelijk 2% op het subsidiebedrag van
2019 (en de aanvraag van € 1.110.000,-- te honoreren).
Een noodoplossing om dit bedrag te vinden, zou wellicht huurverlaging (voor een
totaalbedrag van €53.000,-- ) voor de bibliotheek kunnen zijn voor de gebouwen die wij van
de Gemeente huren. Want ook het verlagen van onze kosten/uitgaven voor huisvesting kan
ervoor zorgen dat de dienstverlening van de Bibliotheek gewaarborgd blijft voor de burgers
van de Krimpenerwaard.
Indien de Bibliotheek daadwerkelijk € 53.000,-- zal moeten bezuinigingen per 2020, dan is
de enige realiseerbare optie het opzeggen van de inhuur van de busuren. Dit levert een
kostenbesparing op van een dergelijke omvang. De inwoners van de kernen Haastrecht,
Stolwijk, Berkenwoude en Vlist raken daarmee hun huidige bibliotheekvoorziening kwijt. En
niet alleen dat: de plannen om in de toekomst een andere vorm van bibliotheekwerk in de
grotere kernen in Haastrecht en Stolwijk te gaan exploiteren vanuit deze gelden vervalt
hiermee. Het was de bedoeling om deze gelden aan te wenden voor de exploitatie van beter
bibliotheekwerk in deze twee kernen die van oudsher verstoken zijn geweest van een vaste
fysieke openbare bibliotheek.
Ik hoop u hiermee van voldoende informatie te hebben voorzien. Voor meer informatie of
vragen kunt u uiteraard contact met mij opnemen via
aoosterlaken@debibliotheekkrimpenerwaard.nl of via telefoonnummer 06-13025290.

