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onderwerp Beantwoording artikel 40 vragen huisvesting 
bibliotheek Dinteloord Steenbergen, 9 maart 2021

Geachte heer Huisman,

Op 24 februari 2021 hebben wij artikel 40 vragen ontvangen over de verhuizing van 
de bibliotheek in Dinteloord naar het BP tankstation aan de Steenbergseweg te 
Dinteloord. Dit naar aanleiding van een artikel in de krant De Westbrabander.

Inleiding
In het artikel van 10 februari jl. stond beschreven dat er vanwege ruimtegebrek in 
basisschool de Regenboog een nieuwe locatie gezocht moest worden en dat er in 
het tankstation aan de rand van Dinteloord een nieuwe locatie is gevonden.
De bibliotheek geeft hiermee invulling aan haar leveringsverplichting: 
bibliotheekwerk continueren en beschikbaar stellen aan inwoners van 
Steenbergen, binnen de daarvoor gestelde kaders van de raad.

De budgettaire kaders voor het bibliotheekwerk in Steenbergen zijn de afgelopen 
tien jaar met zo'n C 80.000, verkleind als gevolg van bezuinigingen. De nadruk van 
de dienstverlening van de bibliotheek is daarmee vervolgens verschoven in de 
richting van brede programmering in plaats van het in stand houden of uitbouwen 
van fysieke locaties. Deze verschuiving is in december 2017 door de raad in de 
Lokale uitwerking bibliotheekbeleid gemeente Steenbergen 2018 als beleidsmatig 
kader vastgesteld. In de uitwerking is de uitrol van het programma van 'de 
bibliotheek op school' (dBos) centraal gesteld.
Daarnaast is de bibliotheek binnen de gestelde kaders zelf verantwoordelijk voor 
de invulling van huisvesting en/of servicepunten. Zij streeft hierbij naar een zo 
groot mogelijk bereik en beschikbaarheid voor onze inwoners en komt daarbij 
regelmatig tot samenwerkingen met lokale ondernemers en andere 
maatschappelijke partners.

Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u meteen 
ons antwoord daarop. Voor de volledigheid vermelden wij dat u met artikel 40 
vragen het voltallige college aanspreekt; geen individuele wethouders.
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In het artikel wordt geschetst dat het bibliotheekgedeelte van basisschool de 
Regenboog een nieuwe locatie krijgt in het tankstation aan de rand van 
Dinteloord. Is deze informatie bekend bij het college?

a. Zo ja, zie vraag 2.
b. Zo nee, wanneer en op welke wijze wordt er een rectificatie 
aangevraagd?

Antwoord:
Het college is op 11 februari 2021 door de bibliotheek nader geïnformeerd over een 
op handen zijnde verhuizing binnen Dinteloord, vanwege ruimtegebruik op 
basisschool de Regenboog.

2.
De raad is in weer niet op tijd op de hoogte gesteld. Het college (van Uitstel!) geeft de 
voorkeur aan om eerst derden te informeren alvorens de raad. Weer kiest het college 
actief voor uitstel.

a. Waarom moet de raad het bericht van de verhuizing via de media 
vernemen?

Antwoord:
Wij hebben hier als gemeente geen rol in; wij gaan niet over de huisvesting van de 
bibliotheek. Binnen de subsidieafspraken is de bibliotheek zelf verantwoordelijk voor 
de eigen huisvesting.
De bibliotheek maakt zelf afspraken met eventuele verhuurders. Het is aan de 
bibliotheek te bepalen op welk moment er wordt gecommuniceerd over wijziging van 
locatie(s). Ten tijde van het bewuste krantenartikel lagen er nog geen formele 
afspraken tussen de bibliotheek en de eigenaar van het tankstation.

3.
Er wordt gesteld in het artikel dat de bibliotheek niet bij basisschool de Regenboog 
komt, maar buiten de school wordt geplaatst.

a. Waren er geen andere opties in basisschool de Regenboog?
b. Heeft het college met de school een aantal opties intern besproken?

i. Welke opties heeft u met de school besproken?
ii. Welke opties had bassischool de Regenboog?

1.

Antwoord:
We verwijzen hiervoor naar de beantwoording van vraag 2a: de bibliotheek is zelf 
verantwoordelijk voor afspraken over huisvesting met eventuele verhuurders. Wij 
zitten daarbij niet aan tafel. Wij hebben geen rol (gehad) in de huisvestingsafspraken 
tussen de bibliotheek basisschool de Regenboog, noch in gesprekken over eventuele 
huisvestingsalternatieven tussen school en de bibliotheek.

We benadrukken dat het concept 'de bibliotheek op school' ten behoeve van het 
vergroten van leesplezier op school, gewoon wordt voortgezet op de Regenboog.
Wij geven daarmee uitvoering aan de Lokale uitwerking bibliotheekbeleid gemeente 
Steenbergen 2018, binnen de beleidsmatige en financiële kaders die zijn vastgesteld 
door de raad.
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Er zijn talloze andere, centrale en duurzame ruimtes in het centrum van Dinteloord 
om de bibliotheek te huisvesten.

a. Heeft u andere opties in de omgeving van centrum Dinteloord/school 
onderzocht om dit bibliotheek punt onder te brengen?

i. Zo ja, welke zijn dit dan?
ii. Zo nee, waarom heeft het college dit niet gedaan?

4.

Antwoord:
Ook hier verwijzen wij naar de beantwoording van de voorgaande vragen.
Wij gaan niet over de huisvestingsafspraken van de bibliotheek.
De bibliotheek is zelf op zoek gegaan naar nieuwe huisvesting, passend binnen de 
eigen exploitatie.

De bibliotheek heeft ons laten weten gekozen te hebben voor een locatie waar men 
met ruimere tijden dienstverlening aan kan bieden dan voorheen. Men zoekt hierbij 
zoveel mogelijk de verbinding met andere organisaties en ondernemers, om het 
bereik zo groot mogelijk te maken. De manager publieke dienstverlening van 
bibliotheek West-Brabant is te allen tijde bereid om u hier nader over te informeren.

5.
Het lijkt erop dat de wethouders Baartmans en Prent (beide GL) een tweede centrum 
willen creëren in Dinteloord: buiten de vooringenomen besluit van de bibliotheek gaat 
in maart de bushalte ver buiten het centrum komen. En de bezoekers van de 
bibliotheek worden geacht om via digitale wegen hun reserveringen te doen.

a. Veel ouderen in onze gemeente hebben niet de beschikking over digitale 
apparaat en/of zijn hier vertrouwd in.

i. Hoe gaat het college deze groep helpen?
ii. Hoe zorgt het college ervoor dat deze groep toch reserveringen kan 
plaatsen?

Antwoord:
De bibliotheek zelf is in eerste aanleg verantwoordelijk om haar dienstverlening 
toegankelijk te maken en te houden voor inwoners. De keuzes die de bibliotheek 
hierin maakt, worden graag nader toegelicht door de manager publieke 
dienstverlening van bibliotheek West-Brabant.

Als gemeente bieden wij verder al onze inwoners de mogelijkheid om digi- 
vaardigheden te vergroten, via het cursusaanbod en de vrijwilligers van onder meer de 
Vraagwijzer en de bibliotheek.
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De nieuwe locatie van de volwassenbibliotheek is op zijn zacht uitgedrukt nogal 
bedenkelijk. Veel ongemak tijdens een fietsrit c.q. wandeltocht vanwege de drukte van 
één van de drukste straten van Dinteloord en verkeer op het parkeerterrein naast het 
tankstation. D66 maakt zich zorgen om de verkeersveiligheid en gezondheid van de 
bezoekers van de bibliotheek gevestigd aan deze zéér drukke weg aan de rand van het 
dorp.

i. Acht u het verstandig om op deze locatie, die niet erg vooruitloopt op de 
meeste gezonde locatie in onze gemeente en ver buiten het centrum, de 
volwassenbibliotheek te huisvesten?

1. Zo ja, waarom dan?
2. Zo nee, op welke termijn gaat u deze blunder herstellen?

ii. Welke oplossingen heeft u gevonden om de verkeersveiligheid te verhogen 
en de grote afstand te overbruggen?
iii. Vanaf het centrum gezien lopen er geen fiets- en wandelpaden direct naar 
de ingang van het tankstation. Hoe gaat u hiervoor zorgen?
iv. Heeft u deze problemen onderkent en wat gaat u doen om de veiligheid te 
garanderen?

Antwoord:
Ook hier verwijzen wij naar voorgaande beantwoording. Wij gaan niet over de 
huisvestingsafspraken van de bibliotheek, noch over de keuzes die de bibliotheek 
maakt om haar steunpunt fysiek toegankelijk te maken. De bibliotheek heeft laten 
weten altijd bereid te zijn om boeken etc. bij inwoners thuis te brengen.

7.
Zoals bekend en talloze keren besproken in de raadsvergadering is D66 fel 
tegenstander geweest van de opsplitsing van de bibliotheken in onze gemeente. Deze 
nadelige ontwikkeling komt de leefbaarheid van onze gewaardeerde kernen niet ten 
goede. Onze wens blijft: één centraal bibliotheekpunt in elke kern. Zoals bekend is de 
leefbaarheid van de kernen niet topprioriteit voor dit college. Op welk termijn gaat dit 
college, naar verwachting, meewerken aan het stopzetten van alle bibliotheekpunten 
in onze gemeente?

Antwoord:
Wij geven als college uitvoering aan de kaders die de raad ons heeft meegegeven: de 
Lokale uitwerking bibliotheekbeleid gemeente Steenbergen 2018 en de jaarlijkse 
budgettaire kaders voor de subsidie. Binnen deze kaders is het aan de bibliotheek om 
invulling te geven aan huisvestingsvraagstukken.
Wij zien dat de bibliotheek binnen de door de raad gestelde kaders tot een creatieve 
oplossing voor het huisvestingsvraagstuk in Dinteloord is gekomen. Daar zijn we trots 
op.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,

6.

de burgemeester,
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