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                                                    Amendement 

SCHRAPPEN RESTERENDE TAAKSTELING BIBLIOTHEEK 

Corsanummer:     

Datum : 20-10-2021 

Van : GroenLinks, PvdA, D66, HvB 

Aan : De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal 

Onderwerp: Raadsvoorstel 2021002436 

De raad, in openbare vergadering bijeen op 4 november  

 

Constaterende dat:  

1. In de voorgelegde begroting 2022 is uitgegaan van het volledig realiseren van de 

bezuinigingstaakstelling bibliotheek 2021-2024 van € 135.000; 
2. Deze taakstelling maar voor een deel, ca. € 80.000, haalbaar blijkt -- volgens de directeur-

bestuurder Bibliotheek Zuid-Kennemerland -- vanwege: 

a. Minder verwacht voordeel door samenwerking en samenvoeging huisvesting met 

Welzijn Bloemendaal; 

b. Nieuwe taken voortvloeiend uit het Beleidskompas 2021-2024 Bibliotheek Zuid-

Kennemerland, incl. in het bijzonder het zorgen voor digitale inclusie en het 

vormgeven aan de ambitie van de Rijksoverheid (de bibliotheek “als spil in de 

netwerken in de wijken en als laagdrempelig steunpunt voor mensen die zich willen 

ontwikkelen – op wat voor manier dan ook”…);  
3. Deze taakstelling een structurele bezuiniging betreft; 

4. De jaarlijkse uitgaven voor de bibliotheek bij aannemen van dit amendement ca. € 14.000 per 

jaar hoger zullen zijn, dan bij het aannemen van de begroting 2022 zònder dit amendement; 

5. Blijkens de Begroting 2022 (p. 61) het College heeft gepland de uitgaven voor sportbeleid en 

activering in 2022 te laten groeien met 1,4% t.o.v. de Begroting 2021 en met 2,2% t.o.v. de  

Rekening 2020, terwijl de uitgaven voor cultuur (excl. cultureel erfgoed) afnemen met 25% 

t.o.v. de Begroting 2021 en met 77% t.o.v. de Rekening 2020; 

 

Overwegende dat: het in de begroting vasthouden aan de volledige taakstelling van € 135.000 een 

onwenselijke bezuiniging voor de Bibliotheek zou betekenen en/of onrealistisch zou zijn (en daarmee 

qua ‘verstandig begroten’ ook onwenselijk); 

 

Besluit: 

 

De in de begroting 2022 opgenomen taakstelling van € 135.000 (2021 t/m 2024) voor de Bibliotheek te 

verlagen met  € 55.000 en dus deze taakstelling te beperken tot € 80.000 en de dekking hiervoor te 

zoeken in het taakveld Sport. 

 

____________________________________________________________________________________ 

Ingediend door GroenLinks                       PvdA                        D66                      HvB               

 

R.W. Kruijswijk      Shirley van Vliet         H. Schell                   S. Kuijs                 M. Roos 


