Motie bezuiniging bibliotheekpunten
De gemeenteraad van Laarbeek, op 5 november 2020 in vergadering bijeen,
Gelet op:


Het voorstel om in de meerjarenbegroting vanaf 2023 een taakstellende
bezuiniging van K€ 75 op de subsidie voor het het bibliotheekwerk op te nemen.

Overwegende dat:
1. De voorgestelde bezuiniging volgens de toelichting op blz. 32 van de begroting te
realiseren is door enerzijds het wegvallen van de tijdelijke subsidie ad K€ 40 t.b.v.
het taalhuis en anderzijds door in de bedrijfsvoering K€ 35 te bezuinigen.
2. Er mogelijk soortgelijk aanbod als in het taalhuis ook door andere instellingen
aangeboden worden
3. De mogelijkheid bestaat dat de bibliotheek genoemde bezuiniging wenst te
realiseren door de openstelling van de bestaande locaties c.q. inlooppunten te
beperken, dan wel een daarvan geheel te beëindigen.
4. Daardoor de kans bestaat dat de leesvaardigheid ,die afgelopen jaren juist door
die extra subsidie werd gestimuleerd, weer gaat afnemen.
Stelt vast dat:
1. Het hebben van een bibliotheekvoorziening van belang is om het lezen door alle
leeftijdsgroepen te bevorderen
2. Het van belang is een bibliotheekvoorziening laagdrempelig aan te bieden en
daardoor voor veel mensen bereikbaar te houden.
Roept het College op:
1. Er op toe te zien dat bibliotheek De Lage Beemden bij de invulling van de
taakstellende bezuiniging niet overgaat tot een dusdanige beperking van de
openingstijden van een of meer van de bestaande locaties, dat er in feite sprake is
van een sluiting.
2. In het begrotingsjaar 2021 te onderzoeken of de bij de bibliotheek wegvallende
aandachtsvelden c.q. taken m.b.t. het taalhuis bij andere instellingen geborgd
kunnen worden.
3. Uiterlijk medio 2022 aan de raad te rapporteren op welke wijze aan deze motie
uitvoering is gegeven.
En gaat over tot de orde van de dag.
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