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Aangepaste dienstverlening bibliotheek

Steenbergen; 30 oktober 2018

Aan de Raad,
Bibliotheek het Markiezaat werkt voor de drie Brabantse Wal-gemeenten (Woensdrecht, Bergen op
Zoom, Steenbergen). Alle drie gemeenten hebben de afgelopen járen bezuinigingen doorgevoerd
tot een totaal van ca. C800.000. De bibliotheek heeft steeds aangegeven deze bezuinigingen - met
veel moeite - te kunnen doorvoeren, ook nog in januari 2018 tijdens behandeling van het nieuwe
beleidsplan in uw raad. Daarbij is ook besloten om voor een periode van vier jaar geen verdere
bezuinigingen toe te passen voor de bibliotheek.
Tegenvallende cijfers
De jaarcijfers over 2017 laten echter een tekort zien en dit zet zich door in de halfjaarcijfers over
2018. De belangrijkste oorzaken zijn:
- Enkele langdurig zieke medewerkers zodat de bibliotheek gedwongen is externe vervanging in te
huren.
- Een ingeboekte besparing op automatisering die op zijn vroegst pas in 2019 mogelijk blijkt.
- Sterk verminderde inkomsten vanuit de dienstverlening aan het onderwijs, mede omdat de inzet
van de bibliotheek gericht is op het verder uitzetten van 'de Bibliotheek op School'.
Maatregelen
Er dreigt een fors tekort voor 2018 waardoor ook de liquiditeit van de organisatie in gevaar kan
komen. Om die reden heeft de bibliotheek in alle drie gemeenten de volgende maatregelen
doorgevoerd:
- in 2018 mogen geen boeken en andere media meer worden aangeschaft;
- de bibliotheek stelt geen gelden meer beschikbaar voor activiteiten, waaronder ook de landelijke
bibliotheekactiviteiten (o.a. Kinderboekenweek, Week van de Alfabetisering, Nederland Leest etc.)
- waar mogelijk worden tijdelijke contracten van medewerkers stopgezet;
- de openingsuren van de vestiging in Steenbergen zijn teruggeschroefd, waardoor deze vestiging 11
uur per week geopend is in plaats van 20 uur.

BM1805158

In gesprek over verbetering
Deze maatregelen leiden nog niet tot het gewenste resultaat. Het college acht dit een zeer
ongewenste situatie en is bezorgd dat het in januari van dit jaar door de raad vastgestelde beleid in
gevaar komt. Wij voelen de urgentie om samen met de andere gemeenten te zorgen dat de
financiële situatie en de dienstverlening voor 2019 verbetert. Op korte termijn vindt bestuurlijk
overleg plaats tussen de drie gemeenten en vervolgens ook met de bibliotheek. Wij zullen u daarna
informeren over het vervolg.
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