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Advies bezuiniging op de bibliotheken 

 
 

De KCARS adviseert om binnen B&W de discussie over de bibliotheek te 
heropenen om tot een nieuwe prioriteitstelling te komen. Een prioriteitstelling die 
recht doet aan het grote maatschappelijke- en educatieve belang van de bibliotheek. 

 
 
Inleiding 
Schriftelijke informatie over de ophanden zijnde bezuinigingen op de bibliotheken in de gemeente 
Schagen ontvingen wij van de KopGroep Bibliotheken. Ook was de KCARS uitgenodigd om aanwezig 
te zijn bij een voorlichtingsbijeenkomst van B&W voor alle betrokken organisaties. 
Het stappenplan rond de bezuinigingen op de bibliotheek heeft ons overvallen. De KCARS heeft ook 
geen verzoek ontvangen om een advies uit te brengen. Wij rekenen er op dat informatievoorziening 
en adviesvraag aan de KCARS in de toekomst beter in lijn worden uitgevoerd. 
Ondanks deze manco’s heeft het bestuur van de KCARS in haar vergadering van 11-11-2014 
onderstaand beknopt advies geformuleerd. 
 
Advies bezuinigingen op de bibliotheek 
Lezen en het hebben van een grote leesvaardigheid is van groot belang voor ieder in onze 
maatschappij. Het is een basis voorwaarde voor het ontwikkelen van beroepskwalificaties, voor het 
volwaardig participeren in onze ingewikkelde maatschappij en voor het vinden van ontspanning en 
persoonlijke ontwikkeling. 
De beschikbaarheid van boeken en andere informatiedragers in de bibliotheek draagt aanzienlijk bij 
aan de leesvaardigheid en het kennisniveau van inwoners van de gemeente Schagen.  
Een bibliotheekvoorziening (naast centraal zo dichtbij als mogelijk in de kernen) is volgens de KCARS 
daarom een basisvoorziening met een hoge prioriteit. 
 
Uit het voorgenomen Raadsvoorstel voor de vergadering van 25 november 2014 - wat ook 
voorgelegd wordt aan de commissie samenleving op 11-11-2014 - blijkt dat B&W van de gemeente 
Schagen het bestaan van de bibliotheek een lage tot zeer lage prioriteit geeft in het totale pakket van 
gemeentelijke voorzieningen en verantwoordelijkheden. Waaruit blijkt dit? 
 
De gemeente Schagen moet op een totale begroting van 90 mlj. Een bezuiniging realiseren van 8 mlj. 
In de gemeentelijke begroting is globaal gesproken 40 mlj. niet beïnvloedbaar en 50 mlj. wel 
beïnvloedbaar (gegevens genoemd door wethouder Blonk in het Ridderzaaldebat). Dit betekent dat 
de bezuiniging van 8 mlj. gerealiseerd moet worden binnen 50 mlj. Dit komt neer op een gemiddelde 
van 16 %. Heeft een post een hoge prioriteit dan wordt hierop (beduidend) minder bezuinigd dan 16 
%. Heeft een post een lage prioriteit dan wordt hierop (beduidend) meer bezuinigd dan 16 %. De 
bezuiniging die B&W voorstelt op de bibliotheek bedraagt rond de 40 % (€ 384.557,- op een budget 
nu van € 1.028.344,-). Een zeer lage prioriteit dus. 
 
De KCARS adviseert om binnen B&W de discussie over de bibliotheek te heropenen om tot een 
nieuwe en hogere prioriteitstelling te komen. Een prioriteitstelling die recht doet aan het grote 
maatschappelijke- en educatieve belang van de bibliotheek in de hele gemeente Schagen. 
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