
 

Aan 

T.a.v. 

Datum 

Betreft 

Van 

Ons kenmerk 

Bijlagen 

CC 

 

Hofhoek 5 

3176 PD Poortugaal 

Postbus 1000 

3160 GA Rhoon 

Telefoon 010 506 11 11 

Fax 010 501 81 80 

www.albrandswaard.nl 

 

 

 

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 

 
Samenvatting 
In de voorjaarsnota is een ombuigingsopgave opgenomen voor de bibliotheken van € 
97.000 in 2013 tot en met € 290.000 in 2015. Dit voornemen is besproken met het 
Bibliotheeknetwerk Zuid-Holland Zuidoost. Op basis van deze gesprekken heeft het 
bibliotheeknetwerk gemeend dat zij de huur van de bibliotheek de Boekenstal in 
Poortugaal moesten opzeggen. 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Albrandswaard is voor het bibliotheekwerk deelnemer in het Bibliotheeknetwerk Zuid-
Holland Zuidoost. In de voorjaarsnota is een ombuigingsopgave opgenomen van € 
97.000 in 2013, € 193.000 in 2014 en € 290.000 in 2015. Deze ombuigingsopgave is 
aanzienlijk en daarover zijn direct gesprekken gevoerd met het Bibliotheeknetwerk. 
 
In het laatste gesprek met het Bibliotheeknetwerk is door het bibliotheeknetwerk 
aangegeven dat er in de huurovereenkomst van de bibliotheek Poortugaal is 
opgenomen dat de huur een jaar van te voren moet worden opgezegd als de huur 
beëindigd moet worden. Door wethouder Rombout is aangegeven dat het opzeggen 
wat de gemeente betreft niet een jaar van te voren hoeft. Mocht blijken dat sluiting van 
de bibliotheek, met de huidige ombuigingsopgave, noodzakelijk is dan kunnen de 
gemeente en het bibliotheeknetwerk daar in gezamenlijk overleg ook een andere 
termijn over afspreken. Het bibliotheeknetwerk heeft toch gemeend om de 
overeenkomst pro forma op te zeggen per 1 januari 2013.  
Dit gegeven zal snel bekend worden en mogelijk tot veel onrust leiden. Wij hechten er 
belang aan dat u van ons hoort dat deze actie van het bibliotheeknetwerk voorbarig is 
en dat er juist binnen het netwerk op dit moment nog gesproken en nagedacht wordt of 
het bibliotheekwerk in onze regio anders georganiseerd kan worden. De conclusie dat 
een van beide bibliotheken sluit, of dat er geen bibliotheekfunctie meer is in een kern is 
nog niet aan de orde.  
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Als college zullen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. Zodra er scenario’s  
bekend zijn zullen die aan uw raad worden voorgelegd. Het uiteindelijke besluit ligt 
tenslotte bij de gemeenteraad. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats mr. Harald M. Bergmann 
 


