Instrument

Amendement

Datum

Venlo, 4 november 2011

Onderwerp

Programmabegroting 2012 – 2015 (Raadsvoorstel 2011 – 75),
onderdeel: vermindering subsidie Bibliotheek

De gemeenteraad van Venlo in vergadering bijeen op 4 november 2011,
De raad, gehoord de beraadslaging en:
•

Gelet op het feit dat het college in de Programmabegroting voorstelt om de subsidie aan de
bibliotheek per 1 januari 2013 jaarlijks met €100.000 te verminderen.

•

Gelet op het feit dat:
o

Lezen het schoolsucces verhoogt.

o

Lezen de intelligentie verhoogt.

o

Lezen bij de kenniseconomie hoort.

o

In de Strategisch Visie 2030 staat dat Venlo streeft naar een hoger gemiddeld
opleidingsniveau van hun inwoners.

o

De bibliotheek het lezen stimuleert.

o

De bibliotheek minimaal aan het instapniveau dient te voldoen om in aanmerking te
komen voor Provinciale subsidies.

Wij zijn van mening dat ook de bibliotheek actie moet ondernemen om met minder middelen
meer te doen.
doen Wij denken hierbij aan:
•

dat ze gaan werken aan het verhogen van het aantal vrijwilligers.
vrijwilligers

•

dat ze gaan onderzoeken hoe een gedifferentieerd abonnementstarief vorm kan worden
gegeven. Bijv. jongeren tot 23 jaar goedkoper en volwassenen duurder.
duurder

•

dat ze na afloop van het huurcontract van hun locatie in Blerick naar een alternatieve en
goedkopere locatie zoeken in het centrum van Blerick, bijv. ’t Raodhoes.
Raodhoes.

•

dat ze met het college in gesprek gaan om verdere bezuinigingen te realiseren.

Draagt het college op om:
De voorgenomen bezuiniging van de bibliotheek terug te brengen volgens schema op de
achterzijde.
De dekking ad €300.000,€300.000,- kan plaatsvinden middels de per 11-1-2012 aangekondigde extra
inkomsten vanuit de BsGW (Belasting samenwerkende gemeente en waterschap).
waterschap
En gaat over tot de orde van de dag,
LokaleDemocraten
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