VRAGEN Nr. 78
Haarlem, 12 oktober 2004
Onderwerp: vragen van mw. E.P. van Gaalen-Haanstra, mw. P.D.A.M. Baks en
A.M.C.A. Hooijmaijers (VVD)
De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u op grond van het bepaalde in
artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van
Provinciale Staten mede, dat op 22 september 2004 van de leden van Provinciale Staten,
mw. E.P. van Gaalen-Haanstra, mw. P.D.A.M. Baks en de heer A.M.C.A. Hooijmaijers,
vragen aan Gedeputeerde Staten zijn ingekomen, betreffende de aangekondigde
bezuinigingen op het bibliotheekwerk.
Inleiding
In de media zijn de laatste weken een aantal artikelen verschenen over voorgenomen
financiële kortingen door gemeenten op het bibliotheekwerk per 2005.
Sinds het uitbrengen van het advies van de Stuurgroep onder leiding van Wim Meijer met als
titel “Open poort tot kennis” is er veel energie en tijd en geld besteed aan de herstructurering
van het bibliotheekwerk om te komen tot slagvaardige hedendaagse organisaties, de
zogenaamde basisbibliotheken. Deelnemers in dit veranderingproces zijn de bibliotheken,
gemeenten, Probiblio en de provincie.
Vragen
1. Van welke gemeenten is het u bekend dat er op het bibliotheekwerk bezuinigd gaat
worden?
2. Welke van de bezuinigende gemeenten maken gebruik van Probiblio voor de
directievoering?
3. Hebt u signalen vanuit de werkgroepen, waar de provincie ambtelijk bij betrokken is, dat de
vorming van basisbibliotheken onder druk staat door de aangekondigde bezuinigingen?
4. Indien u de vorige vraag bevestigend beantwoordt, wat gaat u daaraan doen?
Ons antwoord aan Provinciale Staten luidt als volgt:
1.
Voor 1 december 2004 moeten alle gemeenten informatie doorgeven aan de Provincie
als onderdeel van de intentieverklaring die de gemeenten moet afgeven. In deze
intentieverklaring geven de gemeenten aan dat zij verder willen gaan met de
bibliotheekvernieuwing en dat zij daarvoor willen voldoen aan de door het Rijk gestelde
voorwaarden. Wij hebben inmiddels gegevens van 24 gemeenten in Noord-Holland over
mogelijke bezuinigingen op het bibliotheekwerk in 2005. Bijna de helft van deze NoordHollandse gemeenten heeft in de begroting voor 2005 voorgesteld te bezuinigen op het
bibliotheekwerk (11 van de 24). Ongeveer een derde van deze gemeenten doet dit door niet te
indexeren. Dit is een voorlopig beeld omdat van veel gemeenten (42) deze informatie nog
ontbreekt.

1

De gemeenten waarvan al bekend is dat ze (willen) bezuinigen op het bibliotheekwerk zijn:
Anna Paulowna, Hoorn, Medemblik, Opmeer, Venhuizen, Castricum, Beemster, Landsmeer,
Waterland, Wormerland en Zaanstad.
2.
Alleen de gemeenten met minder dan 30.000 inwoners. Dus de bovengenoemde
gemeenten behalve Hoorn en Zaanstad.
3.
Ja, met name in de Kop van Noord-Holland en in Zaanstreek-Waterland. In andere
regio's speelt dit minder, maar er is wel enige druk op de vorming van basisbibliotheken.
4.
De gemeenten zijn autonoom in het besluiten tot bezuinigingen. Wij treden daar niet
in. Wel zullen wij aangeven dat deze bezuinigingen ingaan tegen de afspraken van het
Koepelconvenant - afgesloten door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging Nederlandse Gemeenten - en dat het gevolgen
heeft voor de andere partners in de (te vormen) basisbibliotheek. Wij hebben aan de landelijke
Stuurgroep gevraagd hier snel actie op te ondernemen omdat het overal speelt en omdat deze
bezuinigingen het proces van vorming van een basisbibliotheek ernstig kunnen bemoeilijken.
Wij zullen als alle informatie (zie onder 1) binnen is, toetsen of het vereiste instapniveau
gehaald wordt met name de vereiste minimale gemeentelijke bijdrage per inwoner,
afhankelijk van het inwonersaantal.
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