
 
 
 
Aan het College van B&W, 
van de gemeente Papendrecht, 
T.a.v. mevrouw mr. drs. A.M.M. (Annemiek) Jetten, 
Markt 22, 3351 PB Papendrecht 
 

Papendrecht 6 februari 2022 
Onderwerp Technische vragen naar aanleiding van de verhuisplannen van de bibliotheek 

 
Geachte mevrouw Jetten, 
 
We hebben nog de volgende technische vragen naar aanleiding van de verhuisplannen van de 
bibliotheek: 
1. Wat is de positie van de bibliotheek Papendrecht op de ranglijst van in Nederland gesubsidieerde 

bibliotheken? Volgens onze informatie zou Papendrecht ergens onderaan bungelen. 
2. Als de verhuizing naar het gemeentehuis doorgaat, hoeveel houdt de bibliotheek dan over voor 

de jaarlijkse exploitatie en is dat voldoende? En als de bibliotheek blijft op de huidige locatie? 
3. Is dat meer dan de bibliotheek nu tot haar beschikking heeft of is het per saldo minder? 
4. De bibliotheek in Papendrecht is sterk afhankelijk van vrijwilligers en heeft een professionele 

kern. Kan deze professionele kern doorgaan of vindt er geleidelijk aan toch een verschuiving 
plaats van professioneel naar vrijwilligers? 

5. De toegankelijkheid op de 1e verdieping: we lezen dat er aanpassingen komen voor rolstoel-
gebruikers. Kunnen mensen eventueel ook met een scootmobiel komen? 

6. Gaat de bibliotheek er netto qua ruimte in vierkant meters (m²) op vooruit, op achteruit of blijft 
het beschikbare oppervlak ongeveer hetzelfde? 

7. Is er rekening gehouden met de belastbaarheid van de vloeren? De boekenkasten zijn zwaar en 
de vraag is of de vloeren van het gemeentehuis hierop zijn berekend? 

8. Stel dat de bibliotheek blijft waar hij zit aan de Veerweg 135, wat is er dan nodig om op die plek 
goed te kunnen functioneren? 

9. Het pand aan de Veerweg 135 is volgens ons eigendom van de gemeente: hoe hoog is de huur 
die de bibliotheek nu betaalt en hoe hoog wordt de huur die de bibliotheek moet betalen in de 
nieuwe situatie (inpandig in het gemeentehuis)? 

10. Zijn er garanties v.w.b. de jaarlijkse subsidie aan de bibliotheek gedaan? Zijn er toezeggingen 
gedaan voor continuïteit van subsidie namens Papendrecht aan de bibliotheek de komende jaren 
en is dat voldoende om goed door te kunnen werken? 

11. Of moet de bibliotheek, zoals vorig jaar duidelijk werd, zelf eventueel sponsors gaan werven? 
12. Kan het College een volledig overzicht geven van alle financiële stromen rondom de bibliotheek? 

De bibliotheek ontvangt subsidie en daarvan geeft de bibliotheek onder andere weer geld uit aan 
huur. Hoeveel geld komt er dan weer – via een omweg – terug bij de gemeente? Het pand aan de 
Veerweg 135 is eigendom van de gemeente, zo veronderstellen wij hierbij. 

Tot zover onze vragen en wij danken u bij voorbaat voor een antwoord. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Ruud Lammers namens de fractie van Onafhankelijk Papendrecht. 


