
       Oirschot, 22 mei 2017 

 

Beste mede-raadsleden en college van B&W, 

 

Op 27 juni moeten we een besluit nemen over de kadernota 2018. Een van de onderdelen van die nota is de 

aangekondigde bezuiniging op de bibliotheek. Evenals de andere politieke partijen vinden wij de functies die 

een bibliotheek (bij wet) dient te vervullen van groot belang voor onze inwoners. 

 

Echter… 

- De afgelopen jaren is de bibliotheek functie in onze gemeente al ontzettend uitgekleed/verminderd: 

sluiting van de bieb in de Beerzen, vermindering van de bieb (collectie/ruimte) in Oirschot, verplaat-

sing van computers/toegang tot digitale informatie naar café De Enck, waardoor de huidige gebrui-

kers nu reeds ontevreden zijn over het functioneren van de Bieb; 

- Tijdens de informatiebijeenkomst over de Bibliotheek, droeg de wethouder twee alternatieve oplos-

singen aan: een afgeslankte bieb door Bibiliotheek De Kempen en een doorverwijzing  van onze in-

woners naar de Bibliotheek in de gemeente Best. Deze laatste optie is voor ons onbespreekbaar 

omdat het gewoon het einde betekent van de bieb in Oirschot, gezien de fysieke afstand. 

- Voor wat betreft het voorstel van Bibliotheek de Kempen hebben we die avond reeds vastgesteld dat 

het plan onvoldoende uitgewerkt was en nog veel onduidelijkheden bevatte. Er is ons toen beloofd 

dat we een verder uitgewerkt plan zouden krijgen. Intussen zijn we 6 weken verder en hebben we 

nog geen verdere informatie ontvangen. 

- Bij nadere bestudering van de presentatie van bibliotheek de Kempen en van hun website en hun 

jaarverslag, zijn we van mening dat we onvoldoende inzicht hebben in het functioneren van de bieb 

en de effectiviteit van haar activiteiten voor de verschillende doelgroepen. Verder was het voorstel 

onvoldoende vernieuwend (alleen verdere afslanking). Achteraf gezien vonden wij de presentatie 

van 4 april ver onder de maat voor een professionele instelling met een budget van meer dan 3 mil-

joen, waarbij tot 72% bestemd is voor salarissen, bestuur en huisvesting. 

- Wij zijn van mening dat bibliotheek de Kempen, zo niet de wethouder ons veel gedetailleerder inzicht 

moet geven in het huidig functioneren van de bieb, de mening van de huidige gebruikers, en met 

een werkelijk vernieuwend voorstel moet komen dat recht doet aan de behoeften en mogelijkheden 

van de verschillende dorpen (Spoordonk, de Beerzen en Oirschot) en rekening houdt met de digitali-

sering van onze samenleving. 

- Vragen waar wij als SP zeker een antwoord op willen hebben, ruimschoots voor 27 juni, zijn: 

o Hoe wordt de € 385.000 die bibliotheek de Kempen van ons krijgt daadwerkelijk besteed: 

 Huur 

 Salaris 

 Bestuur 

 Per elk van de 5 kernfuncties: welke activiteiten zijn er in 2015 en 2016 concreet 

georganiseerd? En wat heeft elk van die activiteiten gekost? 

o We lezen dat de Bieb 3450 betalende leden heeft. Hoe zijn deze leden verdeeld over de 

verschillende doelgroepen en hoeveel betalen zij per lid/doelgroep: 

 Tot 12 jaar (Basisschool leerlingen)  



 Tot 18 jaar (Voortgezet Onderwijs leerlingen) 

 Laaggeletterden 

 Nieuwkomers 

 …. 

o Hoe krijgt elk van deze doelgroepen specifieke aandacht van de bieb? Welke concrete acti-

viteiten worden er voor hen georganiseerd, hoe vaak? Met welke andere instelling gebeurt 

dat eventueel? Krijgt die instelling ook subsidie voor die activiteit? Van wie? 

o Wat is de effectiviteit van elk van de activiteiten? Hoeveel deelnemers zijn er? En welke ver-

anderingen/verbeteringen worden er vervolgens vastgesteld gezien de beoogde resultaten? 

o Op welke wijze hebben gebruikers van de Bieb inspraak in het functioneren van de Bieb? 

Met welke regelmaat wordt er een tevredenheidsonderzoek gedaan? Is er rond eerdere en 

deze aangekondigde bezuiniging naar de mening van de gebruikers gevraagd? Hoe zien zij 

de toekomst van hun bieb? Wat vinden zij belangrijk en wat niet? Welke rol willen zij daar 

zelf in spelen? Kunnen sommige functies overgelaten worden aan die instellingen waar de 

bieb nu al een beroep op doet om ze uit te voeren?  

o Is een nauwe samenwerking met de echte Biebs in Tilburg of Eindhoven al eens overwogen, 

in plaats van met bibliotheek de Kempen? Wat was de uitkomst van die afweging? 

 

Zonder deze informatie vinden wij het als SP onverantwoord om op 27 juni een keuze te maken over de 

toekomst van de functies die onze bieb momenteel voor onze inwoners vervult. 

 

Namens de SP-fractie 

 

Suzanne Staffeleu 


