
 

 

 

 

 

 

        
 

Amendement voor de raadsvergadering van 25 november 2014 
 

Agendapunt : 

 

Onderwerp : Toekomstgerichte bibliotheekvoorzieningen in de gemeente Schagen 

 

 

Aan de raad, 

 

 

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen op 25 november 2014,  

 

constaterende dat: 

 het college in het voorliggende raadsvoorstel gekozen heeft voor de meest vergaande  

bezuinigingvariant (nr 3) uit de rapportage van de KopGroep Bibliotheken, namelijk: 

sluiting van de bibliotheekvestigingen Tuitjenhorn ,’t Zand en Callantsoog om de 

noodzakelijke taakstellende bezuiniging te realiseren; 

 

overwegende dat: 

 de bibliotheken een essentiële maatschappelijke en culturele voorziening binnen de 

verschillende kernen van de gemeente zijn en daarbij invulling geven aan de 

verantwoordelijkheden zoals die geschetst worden in de Bibliotheekwet; 

 de sluiting van de vestigingen Tuitjenhorn, ’t Zand en Callantsoog niet in lijn is met de 

kaders, zoals opgenomen in het coalitieakkoord, waarin is aangegeven dat de manier 

waarop het bibliotheekaanbod wordt aangeboden afhankelijk is van de mogelijkheden 

die er in financiële en praktische zin zijn: bij vaststelling van het voorgestelde besluit het 

aannemelijk is dat, door de verminderde beschikbaarheid van boeken en andere 

informatiedragers, de leesvaardigheid en het kennisniveau van de inwoners in de diverse 

kernen achteruitgaat; 

 In de Commissie Samenleving d.d. 11 november 2014 verscheidene suggesties zijn 

gedaan voor het verwerven van extra inkomsten en een efficiëntere bedrijfsvoering van 

zowel de KopGroep Bibliotheken als van mogelijkheden om te komen tot een andere 

invulling van de bezuinigingstaak  van de gemeente Schagen; 

 De ondergetekenden de wens hebben dat liefst Schagen, Tuitjenhorn, ’t Zand en 

Callantoog alsmede de jeugdbussen behouden blijven 

 

stellen ondergetekenden voor het  besluit genoemd onder 1 als volgt te wijzigen: 

1. Het college in samenspraak met de KopGroep Bibliotheken en externe partners tot 1 

juli 2015 de tijd te geven om met een nieuw (raads)voorstel te komen, met als 

uitgangspunt dat  tenminste drie van de vier bibliotheekvoorzieningen openblijven, 



namelijk Schagen, Tuitjenhorn en ’t Zand en/of Callantsoog, de kaderstellende 

bezuiniging conform punt 2 van het besluit wordt gerealiseerd en waarbij voldaan 

wordt aan de wettelijke taken. 

 

   

Toelichting:  

In het voorliggende raadsvoorstel wordt alleen uitgegaan van inspanningen die door externe 

partners geleverd moeten worden om de taakstellende bezuiniging (nagenoeg) te 

realiseren. Het gevolg is dat dan alleen de vestiging in Schagen open kan blijven. Door de 

sluiting van de vestigingen in Tuitjenhorn, ’t Zand en Callantsoog verdwijnt in die kernen een 

belangrijke basisvoorziening, waarbij in het geval van Tuitjenhorn/Warmenhuizen een 

bewonersaantal wordt bediend dat bijna net zo groot is als dat in de stad Schagen. 

 

Binnen het voorstel missen we een aangekondigde verandering in de bedrijfsvoering. Hoewel 

de gemeenteraad daar niet over gaat, willen wij bijgaande suggesties toch meegeven 

(enkele zijn ook genoemd door de insprekers tijdens de commissie vergadering van 11 

november j.l.): 

 mogelijkheden onderzoeken van een contributieverhoging voor volwassenen 

 mogelijkheden onderzoeken naar invoering van contributie voor jeugdleden  ; 

 verdere onderzoeken naar mogelijkheden van sponsoring ; 

 mogelijkheden ontwikkelen als ‘Vrienden van de bibliotheek’, zoals dat nu bij een 

aantal verenigingen het geval is; 

 onderzoek naar goedkopere panden of co-locatie met andere (maatschappelijke) 

voorzieningen in ’t Zand en Callantsoog; 

 onderzoeken of er bezuinigmogelijkheden in de vestiging Schagen mogelijk zijn: 

 

Tevens moet onderzocht worden of de KopGroep Bibliotheek in de gelegenheid gesteld kan 

worden om de verhuur van oppervlakte binnen het pand Tuitjenhorn mogelijk te maken. We 

moedigen de Kopgroep Bibliotheken en de wethouder daarbij aan, om samen creatief naar 

ruimte te zoeken (zowel in fysieke als financiële zin) binnen de mogelijkheden die de 

gemeente en de overige belanghebbenden hebben om daaraan bij te dragen. 
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