Motie

Onderwerp: Besparing Bibliotheek van 10% verlagen naar 5%.
De raad van de gemeente Zwijndrecht in vergadering bijeen op 25 januari 2022
Constaterende dat:
• Tijdens de behandeling van de brief 2021-0158910 “Wijziging invulling Bibliotheek
Aanzet” is onder andere gesproken over het terugbrengen van het aantal openingsuren
dat de bibliotheek ook fysiek bemenst is. Dit door gebruik te maken van de mogelijkheid
door de inzet van vergaande zelfservice apparatuur.
De ontwikkeling van zelfservice apparatuur wordt door de raad omarmt, hoe meer tijd er
beschikbaar is voor contact met de bezoekers, in plaats van de administratieve
afhandeling van het uitlenen en retournemen, is zeer wensenlijk. Daarnaast geeft dit de
mogelijkheid om de openingstijden van de bibliotheek te verruimen. Dit juichen wij van
harte toe
Waar de raad niet enthousiast van wordt, is om de serviceverlening te verminderen en
onbemande openingen op de huidige openingstijden toe te staan.
Inmiddels is het 2022 en hebben we de ombuiging zoals ingezet achter de rug en
zouden wij op vandaag opnieuw moeten besluiten met de wetenschap die we vandaag
hebben dan zouden wij anders besluiten.
Overwegende dat:
• De raad de onbemande openstelling door de inzet van vergaande selfservice apparatuur
als een goede ontwikkeling ervaart.
• Er echter minder medewerkers aanwezig zullen zijn op de uren zoals dat voorheen het
geval was om zo de eerste ontwikkeling te financieren en tot een bedrag van € 120.000
bezuiniging op jaarbasis te komen.
• De raad deze laatste ontwikkeling ongewenst vindt.
Verzoekt het college,
•

De opgelegde bezuiniging van 10% € 120.000 op jaarbasis te verlagen naar 5% €
60.000 op jaarbasis. Op voorwaarde dat er geen onbemande openingen zijn op de
huidige openingstijden. Daarnaast samen met de bibliotheek te onderzoeken of de
huidige openingstijden verruimd kunnen worden voor extra uren in de avond en/of op
zondag door inzet van de onbemande openingen.
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En gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening
ABZ

CDA

D66
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