
 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oirschot 
 
 
Oirschot, 6 januari 2019 
 
 
Geacht College, 
 
In de visie van de SP is de bibliotheek een plek waar kennis, informatie, mooie verhalen en inspiratie 
voor het oprapen liggen. De bibliotheek dient als trefpunt in de buurt. Het is een plek waar je terecht 
kunt om rustig te studeren of een krant te lezen. Waar je samen met je kind een boek uitzoekt. De 
bibliotheek is er voor iedereen en moet dat ook blijven. Bibliotheken spelen een grote rol bij de 
ontwikkeling van kinderen, bij het aanpakken van laaggeletterdheid en bij ontmoetingen van mensen 
in hun buurt. Iedereen moet toegang hebben tot een bibliotheekvoorziening waar je boeken kunt 
lenen, waar een computer met internetverbinding aanwezig is en waar de mogelijkheid is om elkaar 
te ontmoeten. 
 
Gelukkig geldt in Nederland sinds 1 januari 2015 de Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorziening 
(Wsob). Deze mooie wet bepaalt dat elke inwoner van Nederland recht heeft op toegang tot 
informatie en cultuur via de fysieke en digitale bibliotheek. De rijksoverheid zorgt voor de digitale 
bibliotheek en de gemeenten zijn verantwoordelijk voor de fysieke bibliotheek. De rol van de 
bibliotheken is vastgelegd in 5 wettelijke taken (ter beschikking stellen van kennis en informatie; 
bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie; bevorderen van lezen en laten kennismaken 
met literatuur; organiseren van ontmoeting en debat; laten kennis maken met kunst en cultuur). 
 
Via de media vernemen we dat de draconische bezuiniging op het bibliotheekwerk in Oirschot zijn 
beslag begint te krijgen. De verhuizing naar een kleine en onzichtbare locatie, en daarmee 
samenhangend de ingrijpende inperking van de openingsuren, is daarvan het meest zichtbare gevolg. 
Zoals u weet is er onder de Oirschotse bevolking een groot draagvalk voor een volwaardige 
bibliotheek, en de wijziging roept bij onze achterban veel onbegrip op. 
 
Vandaar dat we als SP afdeling Oirschot nu met een aantal vragen zitten.  
 
1. Wettelijke taken bibliotheken 

De gemeente is volgens de Wsob de eerstverantwoordelijke voor de plaatselijke bibliotheek en 
opdrachtgever van de gecertificeerde bibliotheekorganisatie. Het is de gemeente die -binnen de 
wettelijke kaders- beleidskeuzes maakt, daarvoor een passend budget ter beschikking stelt en 
afspraken maakt met de bibliotheek over de concrete doelen en opdracht. Als SP maken we ons 
grote zorgen dat er in de nieuwe invulling in Oirschot niet meer voldaan wordt aan de 5 
wettelijke taken van het bibliotheekwerk. 
Hoe verzekert u als college dat inderdaad aan de 5 wettelijke taken wordt voldaan? Welk 
beleidskader is daarbij leidend? Vaart u daarbij blind op Bibliotheek De Kempen (BDK) of toetst u 
zelf ook periodiek of aan de 5 wettelijke taken is voldaan? Wat leert die toetsing? 
Wij stellen het zeer op prijs als u voor elk van de 5 wettelijke taken kort aangeeft hoe daar in 
Oirschot feitelijk invulling aan wordt gegeven. 



 

2. Ontmoetingsplek 

Om invulling te geven aan de wettelijke taken is een ontmoetingsplek voor studie, debat, lessen 

en lezingen van cruciaal belang. Het is uitdrukkelijk een gemeentelijke taak om de financiële 

middelen hiervoor ter beschikking te stellen. Zoals u weet is de bibliotheek ook een van de 

weinige locaties in Oirschot waar mensen elkaar kunnen ontmoeten zonder dat er een 

portemonnee hoeft te worden getrokken. 

Vandaar de vraag: is het College van mening dat de nieuwe locatie met de nieuwe openingsuren, 

toereikend is voor deze taak? Kunt u dat toelichten? Hoe beoordeelt u het feit dat de bibliotheek 

nu gevestigd is in een ruimte zonder daglicht? Is dat voor medewerkers, vrijwilligers en 

bezoekers acceptabel? Voldoet deze ruimte wel aan de eisen zoals Arbowet en Bouwbesluit? 

Gebaseerd op landelijke gemiddelden is voor Oirschot een huisvestingsbudget voor de 

bibliotheek van ruim € 100.000 per jaar normaal. Kunt u toelichten waarom er in Oirschot slechts 

€ 20.000 beschikbaar is, en waarom u van mening bent dat dit voldoende is? 

 

3. Prestaties BDK 

De VNG heeft een Model Samenwerkingsovereenkomst opgesteld om de afspraken tussen 

gemeente en bibliotheek vast te leggen. Maakt Oirschot gebruik van dit model, en zo nee: 

waarom niet? Zijn er op andere wijze prestatieafspraken gemaakt? Wat zijn de doelen die BDK 

moet realiseren? Waar zijn deze afspraken te vinden? Borgen deze afspraken dat aan de 

wettelijke taken wordt voldaan? Is er een rapportage over de geleverde diensten? 

 

4. Budget 

Gemiddeld wordt in Nederland op gemeentelijk niveau € 25 per inwoner beschikbaar gesteld 

voor bibliotheekvoorzieningen. De financiering is onderdeel van het gemeentefonds.  

Tot 2017 was het Oirschots budget globaal in lijn met het landelijk gemiddelde.  Inmiddels is dat 

bedrag in Oirschot fors lager, nog geen € 15 per inwoner. Dit betekent dat Oirschot ten opzichte 

van het landelijke beeld zo’n € 200.000 per jaar “overhoudt” om aan andere zaken te besteden. 

Is er een beleidskader of andere motivatie waarom Oirschot zo afwijkt van dit landelijk 

gemiddelde? Meer algemeen: is er informatie beschikbaar hoe Oirschot middelen uit het 

gemeentefonds gebruikt, en hoe dit afwijkt van het landelijke beeld? Zo nee: is er dan een 

voorbeeld van een post waaraan juist beduidend meer wordt uitgegeven dan het landelijk 

gemiddelde? Hoe ziet u de rechtvaardiging van de verhoudingsgewijs zeer lage subsidie voor het 

bibliotheekwerk? Welke taken verdienen dan in Oirschot juist bovengemiddeld veel budget? 

 

In onze regio zijn er prachtig voorbeelden van hoe het ook kan. De nieuwe bibliotheek in Tilburg is 
een schitterende aanwinst. Oirschot is natuurlijk geen Tilburg, maar inspiratie biedt dit wel. Ook 
Berlicum laat een mooie combinatie zien van de bibliotheek met andere maatschappelijke functies. 
 
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

Namens SP Afdeling Oirschot / De Kempen 

Willy van de Schoot 

M oirschot@sp.nl  

T 06 - 44 85 25 19 
A Vuurslag 2, 5688 TB Oirschot 
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