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  Raadsvergadering van 25 november 2014 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

 Burgemeester en wethouders van Schagen / registratienr.: 04.S 

30 september 2014 

E.A.M. Groot Antink 

0224 – 210400  

Toekomstgerichte bibliotheekvoorzieningen in de gemeente Schagen 

Sociaal Domein 

14.116668 

 

 

Samenvatting 

Op 2 juli 2013 heeft de gemeenteraad de Meerjarenvisie voor 2014-2018 vastgesteld. Ons is toen 

opgedragen om structureel € 6,1 miljoen te bezuinigen. Voor de KopGroep Bibliotheken (KGB) is 

daarbij een richtbedrag aangehouden van € 400.000.  

 

De KGB heeft zich (loyaal) beraden op de gevolgen van deze bezuinigingsopdracht.  Tevens is hier 

onderzoek naar gedaan door een projectgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de KGB en 

de gemeente. 

Middels het rapport d.d. 30 juli 2014 zijn wij geïnformeerd over de besluiten die het bibliotheekbestuur 

noodgedwongen zal moeten nemen en de randvoorwaarden die daarbij behoren. 

 

De bezuiniging op het bibliotheekwerk in de gemeente Schagen is zo omvangrijk dat het sluiten van 

de vestigen in Callantsoog, ’t Zand en Tuitjenhorn onvermijdelijk is. 

 

Overleg met KGB heeft geleid tot de constatering dat de opgelegde bezuiniging van € 400.000 per 

2018 hoge en dus extra kosten met zich mee zal brengen om dit te realiseren.  

 

 

Voorgesteld besluit 

1. uit het rapport “Bibliotheekvoorzieningen in de gemeente Schagen,  berekening diverse varianten 

in de opdracht van de gemeente” te kiezen voor bezuinigingsvariant 3, zijnde: 

- sluiten van de onbemande locaties in Callantsoog en ’t Zand; 

- sluiten van de bibliotheek in Tuitjenhorn; 

- behoud van de bibliotheek in Schagen (Markt 18) voor alle doelgroepen; 

- jeugdbus (15 standplaatsen) in de verschillende kernen; 

2. de ombuiging gefaseerd door te voeren door in 2016 deze te bepalen op  € 100.000, in 2017 op       

€ 250.000 en in 2018 op € 384.557 in 2018, alsmede dit in de meerjarenbegroting te verwerken;  

 

Financiële gevolgen 

Voor scenario 3 wordt bijna voldaan aan de ombuigingstaakstelling van € 400.000 op de subsidie 

voor de KopGroep Bibliotheken  met € 384.557 in 2018. 

 

Raadsvoorstel 
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1. Aanleiding 

 

In het Coalitieakkoord 2013-2018 staat het volgende vermeld: “Wij zorgen er voor dat de 

bibliotheekvoorzieningen in stand gehouden kunnen worden. Hierbij is de mogelijkheid om          

boeken aan te bieden, de voorziening dus, leidend. De manier waarop het bibliotheekaanbod          

wordt aangeboden, is afhankelijk van de mogelijkheden die er in financiële en praktische zijn 

Wat gaan wij daarvoor het volgende doen: In stand houden van de bibliotheekvoorzieningen. “ 

 

Op 2 juli 2013 heeft de gemeenteraad de Meerjarenvisie voor 2014-2018, meer mensen aan het werk 

in een duurzame, zelfredzame samenleving, vastgesteld. De raad heeft ons toen opgedragen om 

structureel € 6,1 miljoen om te buigen. Voor de KopGroep Bibliotheken is daarbij een richtbedrag 

aangehouden van structureel € 400.000. 

  

Daarnaast ontstaan frictiekosten door het afvloeien van personeel en de afkoop van doorlopende 

huurcontracten. 

 

De afgelopen maanden hebben wij in prettige en coöperatieve sfeer met KopGroep Bibliotheken 

gezocht naar scenario’s om invulling te geven aan de ombuigingen en een toekomstbestendige visie 

voor het lokale bibliotheekwerk.  

Aan het bestuur van de KopGroep Bibliotheken is gevraagd om – in samenwerking met de gemeente 

- een uitvoeringsplan te ontwikkelen voor de ombuiging. 

In bijgaande nota zijn diverse scenario’s voor het uitvoeringsplan opgenomen.  

 

Allereerst hebben wij ons afgevraagd: “Welke effecten willen wij bereiken met de bibliotheek in de 

gemeente Schagen en wat moet het ons opleveren? ”  Dit in het licht van de nieuwe Wet stelsel  

openbare bibliothekenvoorzieningen. Deze omvat de volgende functies: 1. ter beschikking stellen van 

kennis en informatie;  2. bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie; 3. bevorderen van 

lezen en het laten kennismaken met literatuur; 4. organiseren van ontmoeting en debat; en 5. laten 

kennis maken met kunst en cultuur. 

 

Zoals wij in een eerder stadium al aangaven volstaat het toepassen van de kaasschaaf om aan de 

ombuigingstaakstelling te voldoen in onze Schager situatie niet.  

Het bibliotheekwerk bevindt zich in een turbulente en dynamische omgeving met veel 

onzekerheden. Een statische beleidsvisie past daarom niet in deze tijd van onzekerheden. 

Het is de komende jaren een zoektocht, waarin boeken voorlopig blijven bestaan, maar 

waarbij de digitale en technologische ontwikkelingen ongetwijfeld grote invloed hebben. 

We zijn ons ervan bewust dat we daarom een bibliotheek moeten hebben die met de 

ontwikkelingen meebeweegt en zich aanpast. We realiseren ons daarbij dat met een 

structurele ombuiging van € 400.000 de keuzes lastig zijn binnen de wettelijke kaders. 

 

Conclusie 

 

In het licht van bovengeschetste ontwikkelingen pleit bijgaand rapport voor :  behoud van de 

bibliotheek in de stad Schagen (Markt 18) voor alle doelgroepen en de jeugdbus (15 standplaatsen)   

in de verschillende kernen.  

 

Tegen de achtergrond van inhoudelijke en financiële uitdagingen beschouwen wij de concentratie  

van het fysieke bibliotheekwerk in de gemeente Schagen als een kans om met minder subsidie vol-

doende innovatiekracht te bundelen om de gewenste bibliotheekvernieuwing in de gemeente 

Schagen vorm te geven. 

Voor de gemeente Schagen zetten wij daarom in op het behoud van de bibliotheek in de stad 

Schagen (Cultuurhuis, Markt 18) voor alle doelgroepen en de jeugdbus (15 standplaatsen) in de 

verschillende kernen.  

Dit behelst tevens het sluiten van de onbemande bibliotheeklocaties in Callantsoog en ’t Zand, 

alsmede het sluiten van de bemande bibliotheekvestiging in Tuitjenhorn. 

De bibliotheek is In de gehele gemeente Schagen 7 dagen per week 24 uur per dag digitaal  

bereikbaar. 



 

Raadsvoorstel en- besluit Pagina 3 van 6 
 

Voor mensen met functiebeperkingen is er de mogelijkheid van bibliotheek aan huis (een reeds 

bestaande service). 

 

Wij zien 2015 als een overgangsjaar, dat in het teken staat van de ontmanteling van de bibliotheek in 

Callantsoog, ’t Zand en Tuitjenhorn, alsmede de verdere digitale ontwikkeling van het bibliotheekwerk. 

Dat betekent dat de komende tijd plannen ontwikkeld moeten worden voor een andere functie van 

het (deels) leegkomende  gebouwen. Wij trachten hiervoor in 2015 financiële middelen vrij te maken.  

 

1. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

Realiseren/behouden van bibliotheekwerk in de gemeente Schagen waarbij invulling is gegeven aan 

de bezuinigingstaakstelling van € 400.000 per 2018.  

 

2. Argumenten 

1.1. De opgestelde scenario’s zijn van belang als sturingsinstrument voor de KopGroep Bibliotheken. 

De gemeente Schagen is opdrachtgever en de bibliotheek is opdrachtnemer. Daarom is het van 

belang dat de gemeente duidelijk maakt wat zij wil bereiken met het bibliotheekwerk. Deze 

scenario’s zijn - naast het Strategisch beleidsplan (2013-2016) van de KopGroep Bibliotheken, dat nog 

in ontwikkeling is - het fundament voor verdere afspraken tussen de gemeente en de KopGroep 

Bibliotheken voor de komende jaren. 

 

1.2. Deze scenario’s geven aan welk maatschappelijk effect de gemeente wil bereiken met het 

bibliotheekwerk en wat wij hiervoor nodig hebben. 

In de Meerjarenvisie 2014-2018 staat dat wij het effect willen bereiken dat de inwoners van de ge-

meente Schagen zelfredzaam zijn en participeren in de maatschappij. Daarvoor is het belangrijk dat 

inwoners lees- en schrijfvaardig zijn en dat zij de beschikbaarheid hebben over kennis en informatie. 

 

1.3. De scenario’s geven een duidelijk beeld over wat de gemeente verstaat onder een 

toekomstbestendige bibliotheek  

In de scenario’s staat wat we hiervoor nodig hebben van de bibliotheek.  

 

2.1. Op 6 en 27 februari, 17 en 25 maart, 10 en 24 april, 23 mei, 25 juni en 17 juli 2014 is hierover overleg 

geweest met KopGroep Bibliotheken.  

Tijdens deze overleggen tussen de gemeente en KopGroep Bibliotheken is vastgesteld, dat scenario 3 

de enige variant is voor het waarborgen van de wettelijke taken en tegelijk het realiseren van de 

ombuiging. 

 

2.2. Scenario 3 past bij de opdracht te komen tot een toekomstbestendige bibliotheek. 

Dit scenario biedt voldoende mogelijkheden om te voldoen aan de visie van de gemeente, 

waarbij de bibliotheek zich richt op de bevordering van zelfredzaamheid van inwoners .Dit 

doet de bibliotheek door de lees- en schrijfvaardigheid van inwoners en met name van 

jeugd te bevorderen en door educatie, kennis en informatie beschikbaar te stellen.  

In de stad Schagen komt een sterke bibliotheek met een brede functie voor en dienstverlening aan 

alle doelgroepen, afgestemd op de gehele gemeente. 

Vanuit Schagen wordt de educatieve dienstverlening gecoördineerd voor geheel Schagen. 

 

De gemeente speelt met dit scenario in op de digitalisering. Het is nu nog niet zover dat iedereen via 

het internet bestelt. Mensen hebben nu nog de behoefte om te snuffelen tussen de boeken en daar-

voor is een gebouw nodig. Met één vestiging minder spelen we alvast in op het feit dat de fysieke 

bibliotheek minder belangrijk wordt gezien de digitalisering. 

De bibliotheek blijft alert op maatschappelijke ontwikkelingen en speelt in op technische innovatie en 

kwaliteit door lokale, regionale en landelijke netwerkvorming. 

De bibliotheek is vrij om naast de met de gemeente gemaakte afspraken ondernemerschap te 

vertonen.  

 

2.3. Scenario 3 past bij de ombuigingstaakstelling 
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Met de keuze voor scenario 3 wordt nagenoeg voldaan aan de ombuigingstaakstelling op de 

subsidie voor de KopGroep Bibliotheken met € 400.000 in 2018. 

 

2.4. Scenario 3 biedt faciliteiten voor geheel Schagen: 

Het merendeel van de leden (46%), bezoekers (47%) en uitleningen (46%) is afkomstig uit de stadskern 

Schagen. Voor Tuitjenhorn e.o. betreft dit respectievelijk 28%,  26% en 30%. 

De KopGroep Bibliotheken is in 2012 een langdurige huurverplichting aangegaan voor het Cultuurhuis.  

De realisatie van Markt 18 biedt hen een uitgelezen kans om haar missie uit te dragen, omdat binnen 

dit project samenwerking met partners en het ontplooien van culturele activiteiten centraal staan.  

In tegenstelling tot het gebouw in Tuitjenhorn is het gebouw in Schagen centraler in de gemeente 

gelegen ten opzichte van de scholen van primair- en voortgezet onderwijs en beter per openbaar 

vervoer bereikbaar.  Daarnaast is er vooralsnog genoeg ruimte voor integratie en opslag van de 

fysieke collectie en kan het gebouw de aanloop van bezoekers vanuit geheel Schagen aan.  

Verder zet de bibliotheek in op zelfservice, waarbij het personeel zich kan concentreren op de 

inhoudelijke ondersteuning van de bezoekers. Tevens wordt er ingezet op versterking van de 

boekendienst aan huis en de gebruikelijke educatieve diensten. 

 

3.1. Fasering van de bezuiniging voor 2015 t/m 2018 

De fasering van de bezuiniging wordt in 2016 € 100.000, in 2017 € 250.000 en in 2018 € 384.557.  

Hiermee heeft de bibliotheek een sluitende begroting voor 2015 met behoud van de huidige 

vestigingen.   

 

3. Risico's 

Het realiseren van de ombuiging op het bibliotheekwerk is gericht op het verlagen van de subsidie. 

Deze ombuiging leidt eveneens tot het afstoten van de bibliotheekfuncties in de diverse kernen. 

Er moet daarom rekening gehouden worden met de exploitatielasten van de huidige huisvesting. 

Gemakshalve kan gezegd worden dat de ombuiging op het subsidiebedrag van de bibliotheek pas 

effectief wordt wanneer bekend is wat met de vrijkomende huisvesting gaat gebeuren. Dat betekent 

dat er actief gezocht moet worden naar een andere bestemming voor de leegkomende panden in 

’t Zand en Tuitjenhorn. Het risico is dat leegstand ontstaat.  

De KopGroep Bibliotheken is daarom met een extra variant gekomen. Hun doel is het voorkomen van 

sluiting van de bibliotheek in Tuitjenhorn. Bijkomend doel is het ledenverlies te beperken tot maximaal 

15%. Door de spreiding te handhaven en te verbeteren, zien zij kansen dit te realiseren. Hun voorstel 

luidt: in 2016 € 100.000 en vanaf 2017 structureel € 200.000 te bezuinigen door o.a. sluiting van de vesti-

gingen in Callantsoog en ’t Zand. Eind 2017 zal dan opnieuw worden beoordeeld of, en in hoeverre, 

verdere bezuinigingen noodzakelijk zijn. “Tuitjenhorn” is altijd exclusief door de bibliotheek gebruikt. 

Zij willen onderzoeken of er mogelijkheden zijn om een deel van de ruimte te verhuren aan derden. 

De ruimte van de bibliotheek kan worden teruggebracht tot een kleiner oppervlak. De kantoren en 

de vrijkomende publieksruimte kunnen verhuurd worden. 

Zij zien mogelijkheden voor dit project, omdat de provincie Noord-Holland voor de Kopgroep Biblio-

theken éénmalig een bedrag van € 119.000,-- beschikbaar heeft voor het behoud van bibliotheek-

voorzieningen in kleine kernen. Zij willen daartoe een aanvraag indienen voor dit project en voor een 

viertal ophaal/inleverpunten in de gemeente Schagen. Het bedrag van de provincie kan worden 

ingezet ten behoeve van de bouwkundige aanpassing van het gebouw. 

 

Tevens is de suggestie gedaan om de OZB extra te verhogen (1% OZB-verhoging levert € 80.000 op).  

In de begroting van de gemeente wordt die mogelijkheid aangereikt. Er staat dat ‘indien voor de 

jaren na 2014 pijnlijke keuzes om te bezuinigen moeten worden gemaakt zal verhoging van de OZB 

opnieuw, als laatste redmiddel, kunnen worden overwogen. 

 

Daarnaast moet rekening gehouden worden met de eenmalige frictiekosten, opruimingskosten, 

desinvesteringskosten collectie, herinrichting en investeringskosten. Deze worden definitief bepaald 

zodra de besluitvorming heeft plaatsgevonden. Vervolgens zullen wij er in de tussenrapportage 2015 

nader op terug komen. 

 

In de bijlage `Bibliotheekvoorzieningen in de gemeente Schagen / Berekening diverse varianten in 

opdracht van de gemeente Schagen dd. 30 juli 2014` zijn de verschillende risico’s  nader toegelicht. 
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Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 september 2014, nr. ;  

 

gezien het advies van de commissie Samenleving d.d. 11 november 2014; 

 

 

besluit: 

1. uit het rapport “Bibliotheekvoorzieningen in de gemeente Schagen,  berekening diverse varianten 

in de opdracht van de gemeente” te kiezen voor bezuinigingsvariant 3, zijnde: 

- sluiten van de onbemande locaties in Callantsoog en ’t Zand; 

- sluiten van de bibliotheek in Tuitjenhorn; 

- behoud van de bibliotheek in Schagen (Markt 18) voor alle doelgroepen; 

- jeugdbus (15 standplaatsen); 

2. de ombuiging gefaseerd door te voeren door in 2016 deze te bepalen op  € 100.000, in 2017 op       

€ 250.000 en in 2018 op € 384.557 in 2018, alsmede dit in de meerjarenbegroting te verwerken;  

 

Aldus besloten in de vergadering van: 25 november 2014. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


