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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
 

BBVnummer: 
106890 

Raadsvoorstel: 
108872 

Portefeuillehouder: 
Maret Rombout 

     
   Paraaf controller: Akkoord 
   Datum Paraaf Rob van der Stoel 6-12-2011 

13:09:07 
 
Onderwerp 
Subsidie bibliotheeknetwerk Zuid-Holland Zuidoost 2012 
 
Geadviseerde beslissing: 
1. De te realiseren bezuiniging over 2012 voor bibliotheekwerk te bestemmen voor bibliotheekwerk in 
de begroting van 2013; 
 
 
Samenvatting: 
Het bibliotheeknetwerk Zuid-Holland Zuidoost (de bibliotheek) heeft voor 2012 een subsidie van € 
426.170 aangevraagd. Deze aanvraag past binnen de begroting 2012. Over de subsidieaanvraag en 
de door de raad vastgestelde bezuinigingen voor 2013 en volgend zijn diverse gesprekken gevoerd. 
Met de bibliotheek is besproken om voor 2012 al in te zetten op een bezuiniging. Deze bezuiniging 
zou de bibliotheek dan in 2013 in willen zetten om de voorgenomen bezuiniging wat geleidelijker te 
realiseren. Het is aan de raad om een eventueel resultaat bij de jaarrekening te bestemmen. 
 
 
Proces: 
In de voorjaarsnota zijn al bezuinigingen voorgesteld voor de meerjarenbegroting 2012-2015. In 
diverse gesprekken is hierover met het bibliotheeknetwerk Zuid-Holland Zuidoost van gedachten 
gewisseld. Op dit moment is de opdracht om in 2013 € 97.000 te bezuinigen, in 2014 € 193.000 en in 
2015 € 290.000. In de gesprekken is de mogelijkheid besproken om al in 2012 een kleine bezuiniging 
te realiseren. Het resultaat van deze bezuiniging zou normaal bij de jaarrekening terugvloeien naar de 
algemene middelen. De bibliotheek wil graag meewerken aan de inzet van een bezuiniging in 2012 
als het resultaat overgeheveld zou kunnen worden naar 2013 zodat in 2013 minder bezuinigd hoeft te 
worden. Voor 2014 en 2015 blijft de bezuinigingsopgave in tact. 
 
 
Doel: 
Het geleidelijker laten verlopen van de bezuiniging in 2013. 
 
 
Betrokken belangen: 
Wanneer de bezuiniging geleidelijker verloopt is er meer tijd om tot een goede oplossing te komen 
waardoor de kans van slagen voor een structurele bezuiniging met het in stand houden van de 
voorziening voor Albrandswaard groter is. 
De financiële consequentie voor de gemeente is nihil omdat de behaalde bezuiniging in 2012 in 2013 
wordt ingezet. 
Bij het inzetten van een bezuiniging in 2012 de huidige servicebibliotheek in Portland worden omgezet 
naar een servicepunt. Dit zal consequenties hebben voor de openingstijden van de bibliotheek. 
 
 
Belangenafweging: 
Om de bezuinigingsopgave meer kans van slagen te geven wordt voorgesteld al in 2012 de 
bezuiniging in te zetten en de behaalde bezuiniging over te hevelen naar 2013. De voorziening in 
Portland blijft in 2012 in stand al zullen de openingsuren worden beperkt. De belangen van de 
bewoners worden hierdoor bijna niet geschaad. 
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Scenario's: 
1. Geen bezuiniging in 2012: Openingstijden in Portland blijven gelijk en het bibliotheeknetwerk 
ontvangt het gehele aangevraagde subsidiebedrag voor 2012 
2. Bezuiniging 2012 inzetten voor 2013: Openingstijden in met name Portland worden minder maar de 
voorziening blijft in stand. Voor 2013 blijven de mogelijkheden van bibliotheekwerk redelijk in stand. Er 
is langer de tijd om een structurele oplossing te realiseren zoals deze bij de begroting 2012-2015 is 
vastgesteld. 
 
 
Scenariokeuze en resultaat: 
Scenario 1 
 
 
Communicatie: 
Het bibliotheeknetwerk Zuid-Holland Zuidoost zal op de hoogte worden gebracht van uw besluit. 
 
 
Kosten: 
Nihil 
 
 
Evaluatie en controle: 
De raad zal met tussenrapportages op de hoogte worden gehouden van de resultaten van de 
overleggen met het bibliotheeknetwerk en de bezuinigingen op bibliotheekwerk 
 

 
 
Poortugaal, 20 december 2011 
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
De secretaris,        De burgemeester, 

 

 

             
Hans Cats         Mr. Harald M. Bergmann 
 


