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Gevraagde beslissing
1. In te stemmen met de uitwerking Cultuurhuizen in Lansingerland (T17.04787).
2. In te stemmen met de uitwerking Toekomstvisie bibliotheek in Lansingerland (T17.01654).
3. In te stemmen met scenario twee (financieel scenario b+) met een groeipad zoals beschreven in
de Toekomstvisie bibliotheek in Lansingerland.
Samenvatting
Voor u liggen de nota’s Cultuurhuizen in Lansingerland en Toekomstvisie bibliotheek in Lansingerland.
Dit zijn uitwerkingen van de desbetreffende onderdelen in de cultuurnota Lansingerland. In het
bijzonder programmalijn 1: Lansingerland bruist. Waarin we culturele ontmoetingen en samenwerking
tussen de verschillende inwoners willen stimuleren en faciliteren zodat zoveel mogelijk mensen via
het culturele leven participeren in de samenleving.
Deze nota’s moeten gezien worden in relatie tot het raadsvoorstel verkoop ‘t Web aan de bibliotheek
(BR1700018).
Cultuurhuizen in Lansingerland
In dit document wordt de definitie van een cultuurhuis uitgewerkt: een plek waar het maken van
kunst en cultuur centraal staat. Huiskamers van het dorp waar kunst, cultuur en horeca elkaar
ontmoeten en versterken. Met als resultaat een creatief en verrassend aanbod op het gebied van
kunst en cultuur in Lansingerland. We bespreken mogelijke en wenselijke locaties in ieder dorp en
sluiten af met een planning en financieel kader.
Toekomstvisie bibliotheek in Lansingerland
In dit document wordt kort ingegaan op de relevante trends en ontwikkelingen in de bibliotheeksector
en beschrijven we de huidige situatie van de bibliotheek Oostland. In samenwerking met de
bibliotheek is een toekomstvisie beschreven die wordt uitgewerkt in drie mogelijke scenario’s.
De nota sluit af met een planning en financieel kader.
Financiële consequenties
Cultuurhuizen in Lansingerland
Wat betreft de financiën werken wij vanuit de volgende kaders:
 Voor bijdragen in investeringen in de gebouwen zal waar nodig financiële ruimte gemaakt moeten
worden in de gemeentelijke begroting.
o Voor ’t Web stelt het college voor om het gebouw over te dragen (met terugleverplicht) om
niet aan de Bibliotheek. Hiervoor zal de boekwaarde afgeschreven moeten worden, maar kan
het negatieve exploitatieresultaat uit de begroting van de gemeente.

Voor Het Spectrum wordt ingestoken op een versterking van het aantal huurders waaruit de
investeringen gedekt kunnen worden. Tevens kan het Polderhuis dan verkocht worden. Na
uitwerking van de plannen zal dit voorstel ter goedkeuring worden aangeboden.
o De ontwikkeling van een cultuurhuis in Berkel en Rodenrijs is nog niet zo ver dat hier
financiële richting aan gegeven kan worden.
Voor bijdragen in de programmering hebben we € 100k gereserveerd in de cultuurnota en € 85k
voor een kwartiermaker. De gemeenteraad overweegt in de kadernotadiscussie of deze bedragen
beschikbaar komen.
o



Toekomstvisie bibliotheek in Lansingerland
Wat betreft de financiën werken wij vanuit de volgende kaders:
 Voor bijdragen in investeringen in de gebouwen zal waar nodig financiële ruimte gemaakt moeten
worden in de gemeentelijke begroting.
 Voor bijdragen in de inhoudelijke functies van de bibliotheek zal na overleg met bibliotheek
Oostland worden bepaald welke financiële consequenties dit heeft.
De onderstaande richtbedragen gelden voor de uitwerking van de bibliotheek van de toekomst.

Financiën scenario’s bibliotheek

Bedragen*
* bedragen * 1.000

a. Huidig

b. +
terugbrengen naar
bedrag 2012

620

924

c. ++
extra budget

1.100

a. Huidig budget
b. Budget terugbrengen naar situatie voor de bezuiniging (2012)
c. Budget van voor de bezuiniging (2012) plus extra om scenario 3 mogelijk te maken.
De keuze voor scenario twee (hierboven b+) met een groeipad wil zeggen dat we de komende jaren
stapsgewijs het subsidiebedrag aan de bibliotheek verhogen van 620 naar 924K. De bibliotheek heeft
dan tijd om fasegewijs de programmering en het aanbod te vergroten.
Verdere procedure
Na goedkeuring door uw raad zullen de besluiten uitgewerkt worden.
Juridische aspecten
Het wetsontwerp stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob).
Extern draagvlak/burgerparticipatie
De nota’s zijn een vervolg op de cultuurnota, die tot stand is gekomen in dialoog met de samenleving.
Duurzaamheid
n.v.t.
Bijlagen
Bruisen-binden-boeien Cultuurhuizen Lansingerland (T17.04787)
Bruisen-binden-boeien Bibliotheek Lansingerland (T17.01654)

Toelichting
Beoogd maatschappelijk effect
Zie extern draagvlak/burgerparticipatie. Uit de dialoog met de samenleving is gebleken dat inwoners
behoefte hebben aan een plek waar makers van cultuur bij elkaar kunnen komen en elkaar kunnen
inspireren en ideeën uitwisselen. Uit deze dialoog blijkt ook dat inwoners van Lansingerland de
bibliotheek een belangrijke culturele voorziening vinden.
Argumenten
1.1 Door de instemming met de uitwerking van de cultuurhuizen zullen er bruisende cultuurclusters
ontstaan in onze gemeente.
Inwoners hebben aangegeven dat ze behoefte hebben aan cultuurhuizen. Daarnaast zijn in 2015 twee
allianties opgezet die allebei tot doel hebben een cultuurhuis op te zetten.
2.1 Door de instemming met de uitwerking toekomstvisie bibliotheek kan de gemeente samen met
bibliotheek Oostland bouwen aan een toekomstbestendige bibliotheek.
De bibliotheek heeft de afgelopen jaren een enorme transformatie doorgemaakt. Dit is nog volop in
ontwikkeling. In samenwerking willen we een toekomstbestendige bibliotheek voor inwoners
neerzetten.
3.1 Scenario twee doet recht aan de positie van de bibliotheek in onze samenleving
Met dit scenario krijgt de bibliotheek stapsgewijs de komende jaren meer geld om de programmering
en het aanbod uit te breiden richting toekomstbestendige bibliotheek.
Kanttekeningen
1.1 Dit voorstel heeft financiële consequenties voor de gemeente.
Voor bijdragen in investeringen zal waar nodig financiële ruimte gemaakt moeten worden in de
gemeentelijke begroting. Voor bijdragen in de programmering hebben we € 100k gereserveerd in de
cultuurnota en € 85k voor een kwartiermaker. De gemeenteraad overweegt in de kadernotadiscussie
of deze bedragen beschikbaar komen. Hierover is nog niet besloten.
3.1 In alle dorpen is het bibliotheekaanbod verschillend in omvang.
Het kan zijn dat er voor bepaalde bibliotheekactiviteiten de inwoners naar een andere kern moeten.
3.2 Uitwerking van scenario drie past eigenlijk het beste bij de behoeften van inwoners en de al
bestaande initiatieven uit de maatschappij.
Dit scenario levert de meeste levendigheid op. Er zijn activiteiten voor alle inwoners en er is veel
ruimte voor ontmoeting. De centrale vestiging heeft een uitgebreid cultureel aanbod. Het is
publieksgericht met bredere aantrekkingskracht op lokale inwoners. Er kan een sterk educatief
programma op de scholen worden aangeboden.
Dit scenario komt pas in beeld als de plannen rond de bibliotheek in Berkel-Centrum concreter
worden.
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De raad van de gemeente Lansingerland;
gelezen het bijgaande voorstel
Overwegende dat
het college, in samenwerking met inwoners, verenigingen en professionals is gekomen tot de
nota’s cultuurhuizen en toekomstvisie bibliotheek;
uitvoering van deze visie structurele en incidentele meerkosten met zich meebrengt.
Gelet op
- het wetsontwerp stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob).
Besluit
1. In te stemmen met de uitwerking Cultuurhuizen in Lansingerland (T17.04787).
2. In te stemmen met de uitwerking Toekomstvisie bibliotheek in Lansingerland (T17.01654).
3. In te stemmen met scenario twee (financieel scenario b+) met een groeipad zoals beschreven in
de Toekomstvisie bibliotheek in Lansingerland.
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