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onderwerp Beantwoording artikel 40 vragen -
zorgen om bieb Steenbergen

Geachte heer Huisman,

Op 6 december 2021 hebben wij artikel 40 vragen van u ontvangen over zorgen om de 
bibliotheek in Steenbergen. U stelt daarbij vragen over het gebouw, overlast en de 
collectie.

Inleiding
De bibliotheek in Steenbergen is gehuisvest in het pand aan de Blauwstraat 30. Het 
pand kent nog één andere gebruiker; Thuiszorg West-Brabant. Op dit moment is de 
bibliotheek met verschillende maatschappelijke partners in gesprek om te kijken op 
welke manier men elkaar kan versterken in diensten en aanbod. Dit noemt men 
'gezamenlijk programmeren'.

De functie van de bibliotheek verandert: voorheen stond de uitleen van boeken 
centraal, nu de inkomende bezoekers - zowel fysiek als digitaal. Het aanbod van de 
bibliotheek sluit aan op de vragen van deze bezoekers. De vraag om een boek is er 
nog steeds, maar de vraag om digitale diensten of bijvoorbeeld de ondersteuning bij 
digi-vaardigheden neemt toe.
Daarnaast heeft de bibliotheek de opdracht meegekregen om de uitrol van het 
programma 'de bibliotheek op school (dBos)' uit te voeren. Deze opdracht vloeit voort 
uit het beleidskader Lokale uitwerking bibliotheekbeleid gemeente Steenbergen 2018 dat 
in december 2017 door de gemeenteraad is vastgesteld. In 2021 is deze uitrol voltooid 
op alle 9 basisscholen in de gemeente; naar tevredenheid van betrokken scholen.

Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u meteen 
ons antwoord daarop. Voor de volledigheid vermelden wij dat in uw brief de 
nummering van de vragen niet doorloopt. In de beantwoording hieronder wijkt de 
nummering daardoor af.
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Gebouw
D66 is geschokt bij het zien van het schimmelplafond in de bibliotheek te Steenbergen. Het 
is werkelijk een schande om bezoekers in zo'n pand te ontvangen.
1.

Hoe heeft deze verloedering van het educatieve gebouw zo kunnen gebeuren?

Antwoord:
De schade aan het plafond is niet bij ons gemeld; deze is wellicht het gevolg van een 
lekkage.

2.

Is het college van mening dat het een compliment verdient omdat het gebouw er zo uit ziet? 

Antwoord:
Het college heeft hier geen oordeel over.

3.

De vloerbedekking is zeer doorleefd wat tot gevaarlijke situaties kan leiden: het tapijt gaat 
los en bezoekers en medewerkers vallen eroverheen. Wat kan het college hieraan doen?

Antwoord:
De inrichting van ruimtes is een aangelegenheid van de huurder van het pand. De 
vloerbedekking is eigendom en daarmee verantwoordelijkheid van de bibliotheek. Wij 
hebben van de bibliotheek vooralsnog geen signalen ontvangen van gevaarlijke 
situaties

4.
Is het college met ons eens dat het zeer wenselijk is dat in elke kern een bibliotheek 
voorziening is?

Antwoord:
Het college volgt de kaders die door de raad zijn gesteld en voert deze uit.
In de loop der tijd is de bibliotheek ontwikkeld tot meer dan alleen een locatie waar je 
alleen boeken kunt lenen. Door samen met partners op te trekken, worden de 
collectie en diverse programma's ook aangeboden op andere plaatsen dan een 
bibliotheekvestiging.

Er zijn uitleenvoorzieningen in de kernen Nieuw-Vossemeer, Kruisland, Dinteloord en 
Steenbergen beschikbaar en de bibliotheek op school is op alle basisscholen in de 
gemeente uitgerold. Daarnaast zijn items uit de collectie altijd aan te vragen en te 
reserveren. Hiermee is zijn de collectie en de programmering breed beschikbaar 
binnen de gemeente.

5.
Wat voor bedrag heeft het college daarvoor over? Graag ontvangen we alle jaarlijkse 
subsidies richting de subsidieontvanger bibliotheken vanaf het jaar 2014.

De bibliotheek ontvangt jaarlijks een budgetsubsidie in het kader van de 
subsidieregeling Welzijn om het bibliotheekwerk in de gemeente vorm te geven. Het 
vaststellen van het subsidieplafond voor de subsidieregeling geschiedt door de raad 
met het vaststellen van de begroting; niet door het college.
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In de afgelopen járen hebben de bibliotheek West-Brabant en haar rechtsvoorganger 
de volgende bedragen ontvangen:

2014 C 412.165 2018 C 337.725
2015 C 385.285 2019 C 342.989
2016 C 352.837 2020 C 348.898

C 167.000 *
2017 C 344.449 2021 C 353.085

♦incidentele subsidie t.b.v. implementatie de Bibliotheek op school (dBos)

Overlast
Bij de fractie van D66 is door de bibliotheek overlast gemeld. Mensen komen na sluitingstijd 
bij het binnenplaatsje (aan de kant van de Ijzeren Put) en veroorzaken daar overlast. Tevens 
zijn er vernielingen gemeld. Het binnenplaatsje achten wij zeer belangrijk omdat er 
cursussen gegeven worden en gelezen kan worden.

4.
Is het college bekend met deze vervelende ontwikkeling?

Antwoord:
Het college is hiervan op de hoogte.
Met de eerste corona-lockdown in 2020 zijn diverse meldingen van overlast 
binnengekomen over het binnenplaatsje waaraan u refereert. Deze meldingen zijn 
destijds overigens gedaan door Tante Louise; niet door de bibliotheek. Naar aanleiding 
van de meldingen is er een periode lang intensief toezicht gehouden, gehandhaafd en 
ook enkele keren beboet. In 2021 zijn er nauwelijks nog meldingen van overlast 
binnengekomen.

5. Wat gaat het college aan deze ontwikkeling doen en op welke termijn?

Antwoord:
Zoals bij de voorgaande vraag reeds beantwoord zullen wij handhaven en toezicht 
houden op basis van de meldingen die worden gedaan. Wij nemen de locatie mee in 
onze surveillance-rondes.

6. De muren zijn te laag waardoor het gemakkelijk is om erover heen te klimmen. Wat gaat 
het college hieraan doen?

Antwoord:
De muren waar u naar verwijst zijn eigendom van Stadlander. Het ligt niet in de lijn der 
verwachting dat de muren verhoogd worden. Het college ziet vooralsnog geen 
aanleiding om hier actie op te ondernemen.

7. Is het wellicht van toepassing om dit binnenplaatsje af te sluiten van de openbare weg? 

Antwoord:
De toegang tot het binnenplaatsje is een brandgang en dient daarom openbaar 
toegankelijk te blijven.
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Collectie
Zoals u weet draagt D66 het leesonderwijs en bibliotheek een warm hart toe. Het moet voor 
onze inwoners laagdrempel zijn om een bibliotheek te bezoeken. Een fatsoenlijke vestiging 
en een goede collectie draagt hieraan bij. Helaas merken wij dat uitgifte van boeken 
stagneert omdat inwoners niet meer enthousiast gemaakt worden voor lezen. Dit is ook 
bekend bij de Bibliotheek West-Brabant: de toekomstige collectie (kinderen, young adults én 
volwassen) (na de verbouwing) is dan nog maar 1/6 deel van wat het nu is.

8. Wat voor ideeën heeft het college om het tij te keren?

Antwoord:
De bibliotheek zelf is in eerste aanleg verantwoordelijk om haar dienstverlening 
toegankelijk te maken en te houden voor inwoners, binnen de beleidskaders en de 
budgetten die de gemeenteraad daarvoor heeft vastgesteld.
De nadruk van de dienstverlening van de bibliotheek is in afgelopen járen mede 
hierdoor verschoven in de richting van brede programmering in plaats van het in 
stand houden of uitbouwen van fysieke locaties. De gehele collectie is echter nog 
steeds beschikbaar voor inwoners; ongeacht de aanwezigheid of omvang van een 
fysieke locatie. Items uit de collectie zijn altijd aan te vragen en te reserveren.

9. Wat gebeurt op het moment dat deze verbouwing doorzet en de inwoners gaan meer 
lezen en dus meer gebruik maken van de gewaardeerde bibliotheek?

Antwoord:
Een eventuele verbouwing van het pand aan de Blauwstraat 30 is er op gericht om 
gezamenlijk programmeren door de beoogde partners mogelijk te maken.
Een gezamenlijke programmering biedt tevens de mogelijkheid tot ruimere 
openingstijden van de fysieke locatie, omdat partners de verantwoordelijkheid 
hiervoor kunnen delen. De mogelijkheid tot ontmoeten blijft daardoor geborgd op 
deze locatie.
De collectie van de bibliotheek is - zoals onder antwoord 8 is verwoord - altijd 
beschikbaar voor inwoners, ongeacht de omvang van de fysieke locatie.

Hoogachtend, Z y
Burgemeester en wethouders van Steenbergen,

de Jongh, RA R.P. yan
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