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Beste dames/heren,

Bij de begrotingsvergadering in november 2018 heeft u besloten tot een structurele bezuiniging van
€ 100.000 op bibliotheekwerk. U heeft daarbij via een motie ons opgeroepen om binnen dit nieuwe
financiële kader te zoeken naar een zodanige invulling van de bezuiniging, dat de bibliotheekvoorziening
in Maarheeze kan blijven bestaan. Ook heeft u ons in de motie gevraagd u tussentijds te informeren over
de ontwikkelingen van het overleg met betrokken partijen.
Via deze informatiebrief geven wij aan hoe wij uitvoering geven aan de betreffende motie en wat de stand
van zaken tot nu toe is.

Met de directie van Bibliotheek De Kempen hebben wij de twee oproepen in de motie besproken:
1. Bij het overleg met betrokken partijen als uitgangspunt te hanteren dat de bibliotheek in Maarheeze
blijft voortbestaan.
2. Als mogelijke oplossingsrichting om de structurele besparing te realiseren, een evenwichtige
herverdeling van het budget bibliotheekwerk over de kernen Budel en Maarheeze te onderzoeken.
BDK heeft dit, als gecontracteerde opdrachtnemer/uitvoerder, op ons verzoek nader onderzocht. Volgens
de bibliotheekorganisatie kan aan de twee uitgangspunten tegemoet worden gekomen onder bepaalde
voorwaarden. Die voorwaarden moeten voor het vervolg als kaders worden beschouwd.

Die kaders omvatten onder andere het vervallen van de huidige bibliotheekruimte in De Smeltkroes en in
plaats daarvan het gebruik van openbaar toegankelijke ruimte, waarin ook andere activiteiten (kunnen)
plaatsvinden en waardoor veel ruimere openingstijden kunnen worden geboden. Ook de inzet van
vrijwilligers in plaats van eigen personeel, intensivering van de automatisering, alsmede van de
samenwerking met andere partijen zijn belangrijke kaders. Tot slot is vooral ook bepalend dat voor de
voorziening van Maarheeze maximaal € 45.000 beschikbaar is.
BDK heeft binnen de gestelde aders een drietal perspectieven voor ogen die voor haar binnen de
genoemde kaders acceptabel zijn om verder uit te werken tot een concrete bibliotheekvoorziening in
Maarheeze.

Om een zo groot mogelijk draagvlak hiervoor te kunnen krijgen is met BDK afgesproken dat de inwoners
van Cranendonck dus de mogelijkheid krijgen om hierover mee te denken, mee te praten en uiteindelijk
ook te beslissen. De inwoners zullen dus zelf kunnen bepalen welk perspectief tot concreet scenario voor
Maarheeze zal worden uitgewerkt.
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Hoewel de gemeentebrede aanpak uitgangspunt is, zal naar verwachting het zwaartepunt vooral in
Maarheeze liggen.
Naast de door BDK te schetsen perspectieven bestaat ook de mogelijkheid dat inwoners tot een geheel
ander perspectief komen. Zolang binnen dat perspectief niet wordt getornd aan alle genoemde kaders zal
BDK dit perspectief overnemen en verder uitwerken.

Om een evenwichtige en kwalitatief goede invulling van het bibliotheekwerk in Cranendonck te
behouden, dient ook de educatieve functie als mede de programmering herijkt te worden. Dit is
onderdeel van dit proces.

Het vorenstaande betekent dat BDK de structurele bezuiniging over de volgende drie onderdelen zal
worden verdeeld:
• Behoud bibliotheek in de kern Maarheeze vooral op huisvesting, personele kosten, beperking
collectie en inzet automatisering;
• Educatie waarbij in alle kernen een dóórontwikkeling van de opzet van het concept De
Bibliotheek Op School in Cranendonck zal plaatsvinden;
• Programmering waarbij in alle kernen andere opzet van de programmering, gecombineerd met
een intensivering van de samenwerking met derden wordt gerealiseerd.

Het samensturingsproces dat nu gevolgd gaat worden omvat een grote betrokkenheid van de inwoners.
In dit proces is sprake van meedenken, mee vormgeven en meebepalen. Tevoren moeten de kaders

duidelijk zijn. Dat geldt vooral voor de financiële kaders.
Inmiddels zijn al deze kaders van zowel BDK als van de gemeente bekend en kan verder uitvoering
worden gegeven aan het proces. De planning in dit proces is erop gericht dat:
in juli van dit jaar de stakeholders (zoals dorpsraad, exploitant De Smeltkroes, Marishof en Onze
School worden benaderd om in gesprek te gaan met BDK over de perspectieven;
in augustus de (overige) inwoners van Cranendonck worden benaderd;
in september de besluitvorming door de inwoners plaatsvindt;
ruim voor de begrotingsvergadering van november van dit jaar uw raad wordt geïnformeerd over
de gemaakte keuze van de inwoners.

Met vriendelijke groet,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CRANENDONCK,
De burgemeester,
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