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bijlage(n)
onderwerp Beantwoording art. 37 vragen inzake Bibliotheek Tegelen

Geachte heer Schatorjé,

datum

f 4

JUNI

Naar aanleiding van uw bovenvermelde brief delen wij u het volgende mede.
Vraag 1
Is het College het met ons eens dat de bibliotheekvestiging Tegelen open dient te blijven? Zo
ja, op welke wijze denkt zij dit te bewerkstelligen binnen de bestaande en aangekondigde
bezuinigingen? Zo nee, waarom niet?
Antwoord vraag 1
Ons college is voorstander van een adequate bibliotheekvoorziening in de verschillende
stadsdelen. Gelet op de teruglopende financiën lijkt het onontkoombaar dat de filialen
verkleinen en worden verplaatst naar goedkopere integrale huisvesting met andere functies,
bijvoorbeeld in scholen of Huizen van de wijk, en dat er meer inzet van vrijwilligers zal
plaatsvinden.
Vraag 2
Denkt het College dat het haalbaar is om in Tegelen de bibliotheek integraal in een andere
voorziening te plaatsen? Zo ja, zijn er al mogelijk kandidaten op het oog? Wanneer dit (nog)
niet mogelijk blijkt, zijn er dan opties voorhanden of dreigt dan sluiting?
Antwoord vraag 2
Het is aan de bibliotheek, niet aan het College, de meest geschikte locaties te kiezen voor
het realiseren van bibliotheekvoorzieningen. Gezien de recente ontwikkelingen in Blerick
heeft het College er alle vertrouwen in dat de organisatie er in slaagt een bibliotheekvoorziening in alle stadsdelen in stand te houden.
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Vraag 3
Is het College bereid om mogelijke sluiting van de bibliotheek Tegelen te voorkomen? Zo ja,
welke actie gaat u ondernemen en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?
Antwoord vraag 3
De bibliotheek heeft aangegeven dat ze, als gevolg van de bezuinigingen, het producten- en
dienstenpakket de komende jaren gaat aanpassen en inzet op 'dienstverlening zonder
stenen'. Dat wil zeggen dat afgezien van de hoofdvestiging zoveel mogelijk naar
geïntegreerde huisvesting voor de filialen wordt gezocht. Dit zal ook gelden voor Tegelen, de
bibliotheek maakt daarin haar eigen afweging.
De Openbare Bibliotheek heeft aangegeven dat de korting consequenties heeft voor de
organisatie, maar dat er vooralsnog geen filialen gesloten gaan worden, wel dat de filialen
kleiner worden en gehuisvest worden in andere, gehuurde locaties. De bibliotheek heeft
eerder laten weten dat ze ten aanzien van het spreidingsbeleid vanaf 2014 in overleg wil
treden met niet alleen de gemeente, maar ook met instellingen voor basis- en voortgezet
onderwijs en instellingen voorzorg- en welzijn, om te komen tot een bibliotheeklandschap
dat met name kinderen, jongeren en ouderen de gelegenheid biedt dicht bij huis een fysieke
bibliotheekvoorziening te bezoeken.
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