
                                                            
 

Amendement CDA,  PA/GL , TD bij voorstel Bibliotheek vanaf 2015 d.d. 10 juni 2014. 
 
De raad van de gemeente Deurne, in vergadering bijeen op 1 juli 2014, 
 
Overwegende dat: 
 

- in het voorstel de inhoudelijke kaders worden gesteld voor de uitvoering van de 
bibliotheekfuncties; 
- deze voorstellen op initiatief van ingezetenen, verenigd in de werkgroep "behoud de bieb", in een 
accoord met de Bibliotheek Helmond-Peel, nauw aansluiten op de visie "Deurne koerst op eigen 
kracht"; 
- de commissie Samenleving op 14 mei 2014 in ruime meerderheid te kennen heeft gegeven de 
subsidierelatie met de Bibliotheek Helmond-Peel, ingebed in het accoord voornoemd, te willen 
handhaven; 
- door partijen gewenste verbeteringen in de kaderstelling inmiddels zijn opgenomen in de door de 
tweede kamer op 10 juni 2014 vastgestelde wet "stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen";  
En in het bijzonder betreffen de:  

1. betrokkenheid van ingezetenen (n.b.: aansluitend op DKOEK) ,  
2. het bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en verbetering van maatschappelijke kansen 

van het algemeen publiek, 
3. de positie van de bibliotheek bij de bestrijding van laaggeletterdheid.  

Partijen wijzen hierbij -naast de in de eerdere kaderstelling genoemde doelgroepen - in het bijzonder 
op het belang van de bibliotheek voor ouderen en jongeren. 
 
En verder overwegende: 
- dat het evenwicht ontbreekt tussen de inhoudelijke kaders en de geboden financiële 
mogelijkheden; 
- dat financiering van de bibliotheek op school, aansluitend op het accoord tussen Bibliotheek 
Hemond-Peel en de werkgroep, kan geschieden door zowel basisonderwijs als bibliotheek; 
- dat het centrum van Deurne meer moet zijn dan een winkel- en horecacentrum; maar waar ook 
sociaal-maatschappelijke- en culturele functies thuishoren; zodat er steeds meer motieven ontstaan 
voor mensen om het centrum te bezoeken; 
- dat de mogelijkheden van synergie in beleid met het Cultuur centrum Deurne, de VVV, zoals ook 
de mogelijke inzet van de LEV groep (vrijwilligersondersteuning), stand heden nog onvoldoende zijn 
benut; waarbij partijen verwijzen naar de raadsopdracht vervat in het advies debat input kaderbrief 
thema's vrije tijd en dienstverlening gericht op onderzoek naar te bereiken synergie met CCD en VVV, 
en financiering van de VVV functie.  

-De relatie tot de kaderbrief: Partijen zijn van oordeel dat na 2018, bij afloop van het contract met 
het Cultuurcentrum er ruimte ontstaat voor de ontwikkeling van synergie in cultuurbeleid en VVV – 
ook qua organisatie- met de bibliotheekfunctie, zoals dit ook elders in het land wordt gepractiseerd 
(Bibliotheek Plus in Leiden met Cultuurfunctie, en Helmond met de VVV functie) .  En dit alles binnen 
het in de kaderbrief totaal beschikbare financiële kader van € 250.000 (bibliotheek),+ € 200.000 

(Cultuurcentrum Deurne),+ € 100.000 (VVV). Dit moet  een efficiency winst kunnen 
betekenen van tenminste € 70.000 op dit totale budget van € 550.000.  



                                                            
 
 

Besluit het voorstel (ad.1) voornoemd als volgt te amenderen: 
T.a.v. voorstel 1. “ In te stemmen met het kader voor de uitvoering van de bibliotheekfunctie vanaf 
2015”  met dien verstande dat: 

 de subsidierelatie met de Bibliotheek Helmond-Peel, zijnde de organisatie met 
rechtspersoonlijkheid als genoemd in de wet belast met de uitvoering van de openbare 
bibliotheekvoorzieningen, als basis wordt genomen; 

 af wordt gezien van het inkooptraject en mogelijke uitvoering van bibliotheekfuncties 
door alternatieve aanbieders; 

 de financiële kaders in samenhang worden  bezien met  het Cultuur Centrum Deurne 
en VVV, en dat voor de uitvoering van de bibliotheekfuncties inclusief huisvesting bij 
aanvang voor 2015, 2016, 2017 en 2018 een bedrag beschikbaar wordt gesteld van € 
320.000 (€ 250.000 + € 70.000), en vanaf 2019, of zoveel eerder als mogelijk, binnen in 
de aanhef van dit amendement genoemde middelen. 

  de samenhang in functies tot uitdrukking wordt gebracht in huisvesting van de centrale 
bibliotheekfunctie en de VVV in principe in het Cultuur Centrum Deurne en draagt het 
college op hiervoor samen met partijen een voorstel te ontwikkelen. 

 

Deurne, 1 juli 2014 
 
Namens het CDA Deurne,  

L. Cuijpers fractievoorzitter ; 
 
 

 

Namens Progressief Akkoord / Groen Links, 

 W. van Deursen fractievoorzitter; 
 
 

 

Namens Burgerpartij Transparant Deurne, 

 F. v. Tilburg fractievoorzitter 
 
 
 
 
 
 


