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Betreft: Ruimte voor bibliotheken bij toekomstige lockdowns.

Verzenddatum

- 3 DEC. 2020
Excellentie >

Kenmerk

1533738/1533742

Het afgelopen jaar is ons land opgeschrikt door het coronavirus en de
vergaande consequenties van dit virus voor onze samenleving. Het
kabinet heeft moeten ‘sturen in de mist’ zoals de minister-president
stelde. Wij willen als provincies onze waardering uitspreken voor de
wijze waarop het kabinet dit heeft gedaan. Gelukkig hebben we
inmiddels meer kennis over het virus en de effectiviteit van de
maatregelen die zijn getroffen. Boven alles hopen de gemeenten en
provincies dat er snel een vaccin gevonden zal worden en dat een
verdere opleving van het virus uitblijft.

Uw kenmerk

Als lokale en regionale bestuurders worden wij dagelijks
geconfronteerd met de gevolgen van het virus en de maatregelen die
zijn getroffen. Terwijl wij allen terecht inzetten op het indammen van
het virus, zien we dat de maatregelen een groot effect hebben op onze
lokale gemeenschappen. Mensen met een zwakkere sociale of
economische positie worden extra hard geraakt. Bibliotheken zijn voor
de meest kwetsbare groepen in onze samenleving van groot belang,
zoals de Kamer met het unaniem aannemen van de motie Klaver nog
eens heeft uitgesproken. Bibliotheken kunnen een belangrijke rol
spelen in het voorkomen van achterstanden die ontstaan door de
coronacrisis. Bibliotheken hebben de afgelopen maanden laten zien dat
zij in staat zijn om hun taken binnen de gestelde maatregelen goed uit
te voeren. Wat betreft de afstand en hygiëne hebben zij goede
beheersmaatregelen genomen. Daarom willen wij u vragen bij eventuele
toekomstige lockdowns de bibliotheken open te houden, zodat zij hun
rol voor iedereen, en met name de kwetsbare groepen, kunnen
voortzetten. Het zou gezien het grote belang dat bibliotheken dienen,
in onze ogen, één van de laatste functies moeten zijn die worden
gesloten.

De afweging welke functies open te houden en welke te sluiten is een
complexe. Daar hebben wij alle begrip voor. Gelukkig is er de afgelopen
maanden veel kennis over het virus en de effectiviteit van maatregelen
vergaard. We willen u vragen naast bibliotheken, ook breder te kijken
naar de culturele sector. Deze sector wordt hard geraakt door de
beperkende maatregelen en daarmee wordt ook haar belangrijke rol in
onze samenleving geraakt. De roep vanuit de samenleving om meer
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mogelijk te maken voor de culturele sector en ook in beperkende
maatregelen voor deze sector tot voorspelbare scenario’s te komen,
neemt toe. Wij willen u vragen in lijn met het advies ‘Onderweg naar
overmorgen’ van de Raad voor Cultuur te kijken naar de mogelijkheden
voor de culturele sector de komende maanden. Wij gaan hier graag met
u in overleg.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
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