VRAGEN VOOR HET VRAGENHALFUURTJE
Raadsvergadering:

29 april 2010

Vraag nr. 1 gesteld door:

Partij van de Arbeid

Vraag:
De fractie van de PvdA heeft vernomen dat per 1 april het servicepunt in het Dorpshuis van
Bibliotheek de Kempen gesloten is. Ook hebben we vernomen dat overleg tussen de Dorpsraad en de
bibliotheek hierover geen resultaat opleverde. Het is zo'n drie jaar geleden dat er in Borkel en Schaft
een Bibliotheek servicepunt ingericht is en de realisatie van dit servicepunt was een van de weinige
zaken voortvloeiende uit het in 2006 door de raad vastgelegde dorpsontwikkelingsplan.
Naar aanleiding van het voorgaande hebben we de volgende vragen:
Bent u op de hoogte van de sluiting per 1 april 2010 van dit servicepunt door de directie van
Bibliotheek de Kempen?
Zo, ja, hebt u dan overwogen om actie te ondernemen om deze sluiting te voorkomen en welke
actie(s) waren dat dan?
Zo nee, bent u bereid actie te ondernemen, al dan niet in samenwerking met de Dorpsraad, om het
servicepunt weer open te krijgen?
Bent u het met ons eens dat het steunpunt een belangrijke peiler vormt in het DOP en dat behoud
ervan derhalve belangrijk is?
Bestaan er prestatieafspraken met de Bibliotheek de Kempen en is hierin het onderhouden van
dergelijke steunpunten vastgelegd?*
Zo nee, acht u het dan van belang om dergelijke steunpunten in toekomstige afspraken op te nemen?
Antwoord:
Het college is van de sluiting op de hoogte gesteld d.m.v. de brief van de Dorpsraad Borkel en Schaft
van 1-3 jl.. In een gesprek hierover met de directeur van de bibliotheek de Kempen, is naar voren
gekomen dat de voorziening duur is in relatie tot het beperkt aantal uitleningen en actieve leden. Het
komt er op neer dat er slechts 11 leden zijn waarvan slechts 5 actief lid, terwijl de vaste lasten
minimaal € 6000,-- bedragen. Deze aantallen voldoen niet aan de resultaatverplichtingen die aan het
begin van de pilot zijn afgesproken. Volgens de bibliotheek is aan alle gebruikers individueel een
brief gestuurd met het aanbod hen voortaan te laten bezoeken als "boekendienst-aan-huis" klant. Geen
van de gebruikers heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.
Het college zal hierover medio mei een besluit nemen. Het is overigens wel zo dat in de visie van de
gemeente Valkenswaard voor bibliotheekwerk in de periode 2009-2012 als ambitie een volwaardig
bibliotheekpunt Borkel en Schaft genoemd staat, als uitwerking van het IDOP, maar concreet bij de
prestatie-afspraken met de bibliotheek is de instandhouding van het servicepunt niet genoemd. Het
behoud van het servicepunt is overigens wel een doelstelling in de oplegger van het iDOP Borkel en
Schaft zoals dat vorige maand als basis van een subsidieaanvraag naar de provincie Noord Brabant is
gestuurd. De kosten van €10.000,-- zijn meegenomen in het subsidieverzoek. Als de provincie
positief beschikt dan kan alsnog met de Dorpsraad worden bekeken hoe dit wordt besteed.

