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betreft

17 februari 2011
invulling besparingen 2011

Geachte gemeenteraad,
In aanvulling op eerder gestuurde brieven, met name onze brief van 22 juli 2010 en de brief van
onze Ondernemingsraad van 25 oktober 2010, wil ilc u hierbij nader informeren over de
besparingen die Bibliotheek De Kempen (BDK) in 2011 gaat doorvoeren.
Om voor 2011 onze financiën in balans te krijgen, zijn per gemeente afspraken gemaakt met
bestuurder en ambtenaar. In een lokaal scenario is vastgelegd hoe we de te verwachten tekorten
in 2011 willen opvangen. (Bijlage: overzicht oorspronkelijke begroting t.o.v. het door uw raad
vastgestelde subsidiebedrag 2011).
Er wordt in 2011 in vrijwel alle bibliotheken bezuinigd op:
- Aantal openingsuren. De openstelling zal in vrijwel alle vestigingen naar beneden worden
bijgesteld.
- Collectie. In een aantal gevallen gaat het om substantieel minder nieuwe boeken. Overal
wordt het aantal kranten- en tijdschriftabonnementen verminderd.
- Activiteiten rond (kinderboekenweek, voorleesdagen, kinderjury, Nederland leest en
dergelijke zullen beperkt worden.
- Uitpunt is gestopt. Er wordt geen culturele informatie meer verzameld en ook onze
bemiddeling is gestopt.
- R ode Draad. Voortouw en Aangepast lezen. Deze leesbevorderende producten die samen
met instellingen en scholen worden uitgevoerd, worden geëvalueerd en aangepast.
- Bibliotheekpunten. Na het vervallen van de bibliobus heeft Bibliotheek De Kempen een
groot aantal bibliotheekpunten opgezet. Doelstelling was de bereikbaarheid van de
bibliotheek in de kleine kernen overeind houden, al ging dit gepaard met veel inspanning
en hoge kosten. Vanwege het tekort op onze begroting zien wij ons genoodzaakt ook op
dat vlak onze organisatie aan te passen. Dit betekent dat de vele vrijwilligers, betroldcen
bij de bibliotheekpunten, minder begeleiding zuËen gaan ontvangen. Daarnaast worden
de bibliotheekpunten minder frequent voorzien van nieuwe boeken.
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Bovengenoemde verminderde dienstverlening gaat onmiddellijk gepaard met een inkrimping van
het personeelsbestand met 20%. Op 9 en 10 februari hebben we aan 15 medewerkers ontslag
moeten aanzeggen. Met de inlcrimping van arbeidsuren zijn voor Bibliotheek De Kempen 250
formatie-uren gemoeid (van de in totaal 1.350 formatie-uren).
Kosten
Deze ingreep in formatie en dienstverlening brengt voor Bibliotheek De Kempen (frictie)kosten
met zich mee. Het bestuur beraadt zich welke acties zij gaat ondernemen om deze kosten op de
gemeenten te verhalen, aangezien ze door de bibliotheek niet zijn op te brengen.
De vakbond heeft aangegeven (al dan niet via het bibliotheekbestuur) aandacht te vragen voor de
verantwoordelijkheid die gemeenten dragen voor de frictiekosten. De vakbond en de OR dringen
er bij u, de gemeenten, op aan de huisvestingslasten nadrukkelijk te gaan beperken, zodat verdere
bezuiniging ons vanaf 2012 bespaard kunnen worden.
Ik ga ervan uit u met bovenstaande voor het moment voldoende te hebben geïnformeerd.
Perspectief
Voor onze organisatie is het essentieel dat in ons werkgebied vanaf 2012 zo snel mogelijk
perspectief ontstaat op een verantwoorde invulling van het bibliotheekwerk.
U herinnert zich ongetwijfeld dat de fusie van bibliotheken in feite door de overheid in gang is
gezet (commissie Meijer) en de gemeentelijke overheid vervolgens verantwoordelijk werd voor
het laten uitvoeren van bibliotheekwerk door Bibliotheek De Kempen.
Wij doen een dringend beroep op uw raad om de leaders voor het toekomstig bibliotheekwerk in
te vullen.
Het spreekt vanzelf dat wij te allen tijde bereid zijn u te informeren of te ontvangen in een
bibliotheekvestiging.
Al met al zijn het turbulente tijden voor Bibliotheek De Kempen. Ik sluit graag af door te stellen
dat ilc zeer trots ben op onze medewerkers, die zich, ondanks grote onzekerheid over baan of
werkplek, voluit zijn blijven inzetten voor onze ldanten en alle samenwerkingspartners van BDK.
Met vriendelijke groet,

Anneke Schellens
Directeur
T: 085 77 33 200
E: a.schellens@bibliotheekdekempen.nl

Kopte: College van burgemeester en Wethouders
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Bijlage bij brief 17 februari 2011 aan gemeenteraden
OVERZICHT 2011 OORSPRONKELüKE begroting 2011 vergeleken met vastgesteld subsidie voor 2011
gemeente

begroting 2011
kostprijs

totaal

subsidie 2011
vastgesteld door raad

tekort

Bergeijk

€ 443.612

€ 299.041 NB incl 7.000 WVK

Bladel

€ 509.265

€ 434.538

€ 74.727

Cranendonck

€ 534.386

€ 493.889 Nog geen beschikking

€ 40.497

Eersel

€ 406.107

€ 339.527

€ 66.580

Heeze-Leende

€ 365.647

€ 277.360

€ 88.287

Oirschot

€ 512.619

€ 468.996 Nog geen beschikking

€ 43.623

Reusel De Mierden

€ 364.441

€ 309.342

€ 55.099

Valkenswaard

€714.511

€ 640.310 Nog geen beschikking

€ 74.201

Waalre

€ 315.257

€ 183.333

€ 131.924

€ 4.165.845

€ 3.446.336

€ 719.509

€ 144.571

