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Begroting 2018

Amendement 8

Evaluatie beleid en verhuizing bibliotheek
Verworpen:
Voor:

D66, 1 lid van Kernachtig Wijchen, PvdA,
Wijchen Lokaal

Tegen: CDA, 9 leden van
Kernachtig Wijchen,
VVD, Sociaal Wijchen

Amendement van de fracties van PvdA, D66, Kernachtig Wijchen
Eerste indiener amendement: Peter Gatzen
ingediend 9 november 2017
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
Als beslispunten toe te voegen:




Het college voert samen met de bibliotheek een uitgebreide
evaluatie uit, waarbij het college onder meer de vragen meeneemt die in de toelichting op dit amendement staan;
Bij de evaluatie nadrukkelijk te betrekken: inwoners, bezoekers
van de bibliotheek en partners binnen ’t Mozaïek.
De externe onderzoekskosten (maximaal € 7.500) op te nemen
in het incidentele perspectief, welke afgedekt wordt uit de Algemene reserve.

Toelichting:
De indieners constateren dat:
1.
2.

De bibliotheek sinds 1 mei 2015 is gevestigd in ’t Mozaïek, in
2018 dus al drie jaar gevestigd is op de nieuwe locatie.
De bibliotheek sinds 2016 werkt met de nieuwe visie 20162019, in 2018 dus al twee jaar werkt met de nieuwe visie.

De indieners vinden de bibliotheek zeer belangrijk en vinden dat het
door deze grote wijzigingen tijd is voor een uitgebreide evaluatie
van het bibliotheekbeleid en van de gevolgen van de verhuizing van
de bibliotheek.
De indieners zien graag dat de evaluatie in ieder geval de volgende
vragen beantwoordt:





Hoe heeft de verhuizing uitgepakt voor bibliotheek en bezoekers?
Heeft de verhuizing naar ‘t Mozaïek geleid tot de beoogde
meerwaarde door samen te werken met de daar gevestigde instellingen zoals MeerVoormekaar, de Wijchense Omroep,
Maaswaal College, het theater, etc.?
Wat heeft de bibliotheek inmiddels bereikt met de nieuwe visie

2





en hoe verhoudt zich dit tot landelijke ontwikkelingen?
Zijn de voorspelde (landelijke) trends en ontwikkelingen zoals
opgenomen in de visie nog actueel of leiden de snelle (technologische) ontwikkelingen tot nieuwe vraagstukken?
Hoe heeft de bibliotheek de bezuinigingen opgevangen en leidt
dit tot structurele problemen?
Wat voor bibliotheek wil Wijchen over 5 tot 10 jaar hebben?

De raad ziet graag een informatienota van het college waarin het
college aangeeft hoe het de evaluatie gaat aanpakken. Daarbij
geeft het college ook aan via welke trede van de Wijchense participatieladder het de inwoners, bezoekers en partners wil betrekken
bij de evaluatie.
Namens de fracties van
PvdA, Peter Gatzen
D66, Kees van Galen
Kernachtig Wijchen, Rob Albersnagel

