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Aan de leden van de raad,

Bij brief met nummer 2021-0047409 bent u geïnformeerd over de invulling van de bezuiniging van
Bibliotheek AanZet. De bibliotheek dient met ingang van 1 januari 2022 € 120.000,00 te
bezuinigingen op het jaarlijkse subsidiebedrag. De bezuiniging zou door de bibliotheek als volgt
worden ingevuld:
1. Het servicepunt Lunenhof vervangen door een afhaalpunt in een wijkcentrum van Diverz;
2. Terugbrengen van het aantal professionele krachten die op de vestiging Walburg werken met
ongeveer 2 fte. Hierbij zou de openstelling maximaal worden ontzien door de inzet van
vrijwilligers/werkervaringsplaatsen en vergaande zelfservice apparatuur.
Naast deze 2 sporen zou er ook minder worden ingezet op de shared services en overhead.
Het college heeft op 11 mei ingestemd met dit voorstel van het bestuur van Bibliotheek AanZet en u
vervolgens geïnformeerd.

Echter, onlangs is duidelijk geworden dat het niet mogelijk is om het aantal professionle krachten
terug te brengen en de werkzaamheden over te laten nemen door vrijwilligers. Dat is op basis van de
geldende CAO Openbaar Bibliotheekwerk niet toegestaan. In de CAO staat dat de inzet van
vrijwilligers niet ten koste mag gaan van de betaalde formatie van de professionele organisatie. Er is
dan sprake van werkverdringing.
Destijds bij het maken van de plannen voor de invulling van de bezuiniging was het uitgangspunt dat
de CAO Openbaar Bibliotheekwerk zou worden vervangen door een nieuwe CAO. Bij deze nieuwe
CAO zou het artikel over werkverdringing vervallen. Echter, er is geen nieuwe CAO vastgesteld voor
de bibliotheek en de oude CAO met het artikel over werkverdringing geldt dus nog steeds.
Zodra deze informatie bekend was, is aan het bestuur van de bibliotheek gevraagd om met spoed met
een oplossing te komen. De bezuiniging moet immers per 1 januari 2022 worden gerealiseerd.
Volgens het bestuur van de bibliotheek zijn er slechts 2 mogelijkheden om deze tegenvaller op te
vangen wanneer we het aantal bibliotheeklocaties in Zwijndrecht niet willen verlagen. Namelijk, of de
openingstijden van de locatie Walburg beperken of het invoeren van onbemande opening bij de
locatie Walburg. In overleg met het bestuur van Bibliotheek AanZet is gekozen voor het invoeren van
onbemande opening van Walburg gedurende een beperkt aantal dagdelen per week. Deze maatregel
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komt naast het invoeren van vergaande zelfservice apparatuur, dat ook leidt tot minder
benodigde professionle krachten.
Bibliotheek AanZet wil de overgang naar gedeeltelijk onbemande opening publieksvriendelijk en veilig
regelen. De bibliotheek zal daarom waarschijnlijk starten met onbemande openstelling voor een deel
van de leden. Met die groep doen ze ervaring op. Op termijn ziet de bibliotheek mogelijkheden om met
onbemande openstelling ook doelgroepen te bereiken die ze nu nog onvoldoende bereiken door de
beperkte openstelling. Wat dat betreft is onbemande opening innovatief en toekomstgericht. Wanneer
onbemande opening goed werkt, kan de bibliotheek in de toekomst de openingstijden uitbreiden.
Daarnaast zal in eerste instantie de vestiging Walburg op 1 dagdeel of een beperkt aantal uren per
week onbemand open zijn en worden deze uren geleidelijk verhoogd tot 2 dagdelen per week.
In het land zijn er al bibliotheken die onbemand open zijn. En Bibliotheek AanZet heeft tijdelijk een
onbemande vestiging gehad in Sterrenburg. Enige ervaring is er dus bij Bibliotheek AanZet.
De bibliotheek moet voor het onbemand open zijn een aantal technische zaken regelen. En ook de
klant zal uitgebreid en goed moeten worden geïnformeerd. De onbemande opening zal daarom rond 1
maart 2022 starten. De eenmalige frictiekosten die ontstaan vanwege noodzakelijke investeringen en
professionele krachten die tot 1 maart 2022 in dienst blijven, zal de bibliotheek vooralsnog proberen
zelf op te vangen door deze ten laste te brengen van reserves.

Het scenario van onbemand open zijn past het beste binnen de wensen van de gemeente. De
openingstijden van de vestigingen worden niet aangetast en ook blijft de bibliotheek 3 vestigingen
houden die verspreid zijn over de gemeente. Overigens blijft de bibliotheek Walburg op ruim
voldoende momenten bemand open is, zodat inwoners op die momenten er terecht kunnen met
vragen.

Het vervangen van het servicepunt Lunenhof door een afhaalpunt in wijkcentrum Kubiek van Diverz is
wel voorspoedig verlopen. Naast alle activiteiten zoals onder ander taalles die Diverz biedt in
wijkcentrum Kubiek is er nu ook de mogelijkheid om boeken en tijdschriften te lezen en te lenen.
De voorziening in Heerjansdam blijft volledig intact.
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