
 

   

   

 

MOTIE 
Red de bieb 

 

De gemeenteraad van Papendrecht, in vergadering bijeen op 8 juli 2021, behandelend het agendapunt 
Kaderbrief 2022, 

 

Constaterende dat: 

• In het kader van de ombuigingen in de Kaderbrief 2022 wordt voorgesteld om gefaseerd te 
bezuinigen op de Bibliotheek Aan Zet in Papendrecht: 
2022: € 25.000 
2023: € 60.000 
2024: € 95.000 
Vanaf 2025: € 130.000 

• Dit ombuigingsvoorstel tot gevolg heeft dat de bibliotheek niet op de huidige locatie kan blijven 
en een mogelijke huisvesting in het gemeentehuis wordt overwogen, waarbij niet zeker is dat de 
uitvoering van de wettelijke taken van de bieb (artikel 5 Wet stelsel openbare 
bibliotheekvoorzieningen) zonder meer kunnen worden voortgezet; 

• De bibliotheek heeft aangetoond dat Papendrecht nu reeds aan de onderkant van de ‘markt’ zit 
• als het gaat om de financiering van de huidige wettelijke taken. 

 

Overwegende dat: 

• De bibliotheek een belangrijke rol heeft in het bevorderen van lezen in een veranderende 
leescultuur, het voorkomen van taalachterstand, het herkennen van laaggeletterdheid, het 
organiseren van ontmoeting en debat en het laten kennis maken met kunst en cultuur; 

• De bibliotheek als basisvoorziening een laagdrempelige plek moet blijven waar inwoners 
vaardigheden ontdekken, leren, (verder) ontwikkelen en achterstanden worden voorkomen; 

• De keuze van de huisvesting van de bibliotheek effect kan hebben op de uitvoering van de 
wettelijke taken en andere activiteiten van de bibliotheek; 

• Het college voor de huisvesting van de bibliotheek in het gemeentehuis met een separaat 
voorstel komt. 

 

Vraagt het college om: 

• De voorgenomen bezuiniging voor de bibliotheek op te schorten en te betrekken bij het separate 
voorstel aan de raad over de huisvesting in het gemeentehuis. 



 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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