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Betreft: Bibliotheek Stram proy in Bezuinigingscata logus

Geachte leden van de commissie,

Als Dorpsraad Stramproy willen we vanavond graag gebruik maken van het spreekrecht.

Aanleiding is het voorstel voor de bibliotheek van Stramproy.

Wij willen u vanavond niet gaan vermoeien met een verhaal over het belang van lezen, sociale

cohesie in een dorp die door een bibliotheek ontstaat, hulp bij studie of de noodzaak voor behoud

van voorzieningen in kleine kernen, Ook voegt vanavond wellicht weinig toe, als we u gaan vertellen

hoe goed bezocht de bibliotheek in Stramproy is, dat 30 % van de inwoners lid is, en de diensten met

een 8 worden gewaardeerd. Evenmin willen we u doordringen van de feitelijke problemen die grote

groepen lezers zullen ondervinden als men naar de hoofdvestiging in Weert zou moeten gaan voor

een regelmatig bezoek aan de bibliotheek aldaar. Met name de kleinsten en oudsten, minder validen

komen daar echt mee in de problemen.

Nee, niets van dat alles, We gaan er van uit dat deze zaken reeds uitgebreid bij u bekend zijn. Wij zijn

er ook van doordrongen dat er bezuinigd moet worden in de gemeente Weert, en dat u voor een

moeilijke keuze staat.

Daarom zullen we ons betoog beperken tot enkel de economische effecten van het voorliggende

voorstel. Tijdens het vooroverleg in Stramproy, met diverse spelers, is aan de directeur van het

Bibliocenter, mevr. Vogelaar gevraagd om een toelichting te geven op de ingediende begroting voor

deze bezuinigingsvoorstellen. Zij heeft ons aangegeven hoe de berekening tot stand is gekomen.

Ook hierin willen we ons niet in details verliezen, We richten ons daarom op drie aspecten die voor

uw keuze van groot belang zijn :

t. Contractuele huurverplichting huidige locatie

Het huid¡ge huurcontract voor de ruimte in De Zaal te Stramproy, loopt nog 5 jaar door. Daardoor

zullen de eerste effecten van verminderde huur pas in oktober 2O2O merkbaar zijn. Tot die tijd is nog

ongeveer 140.000 euro aan huur te betalen. Dat is niet meegenomen in de voorliggende

berekeningen.

2. Benodigde investeringen nieuwe locatie

Er is uitgegaan van het verplaatsen van een klein deel van de bibliotheek naar de openbare Brede

School Op Rooj. Contacten met beide directeuren van deze basisscholen, leren dat er op dit moment



een lokaal wordt bijgebouwd, vanwege ruimtegebrek. Mocht er op deze locatie een bibliotheek

moeten komen, dan zal er nog een extra ruimte bijgebouwd moeten worden. Gelet op de

doelstellingen van de nieuwe bibliotheek, zal dat een ruimte van enige afmetingen moeten worden.

Hiermee is géén rekening gehouden in de voorstellen. De Dorpsraad schat in dat bouwkosten ergens

tussen de 1 en 2 ton zullen gaan bedragen om zo iets te realiseren.

3. Rendementbezuinigingsvoorstel inexploitatie

ln de voorliggende begroting worden een aantal schattingen gedaan van besparingen op de

exploitatie van een nieuwe bieb. Dat zijn met name besparingen in huisvesting en personeel, Zo

wordt er voor minder personeelskosten EUR L02.000 gerekend. Navraag bij de controller van

Bibliocenter leert dat het hier gaat om 28 manuren te Stramproy, Dat kunnen wij niet goed rijmen

met elkaar. De huidige loonkosten voor deze 26 uur openstelling bedragen dit moment namelijk EUR

48.000 op jaarbasis.

Ook is een inschatting gemaakt van minder opbrengsten, doordat 10 - 15 % van de lezers hun

abonnement zullen opzeggen. Wij vrezen dat veel meer abonnees zullen stoppen. Opbrengsten van

betalende leden in Stramproy bedraagt EUR 21.000 op jaarbasis.

Daarnaast is er een post aan specifieke opbrengsten van ruim EUR 23.000 opgevoerd: navraag bij de

controller leert dat EUR 3.300 van deze specifieke opbrengsten in Stramproy gegenereerd worden
(leen- en boetegelden).

Kortom : laat de ingediende begroting nog eens goed doorrekenen door uw financieel deskundigen.

Ook dit aspect zou wel eens veel minder kunnen opleveren dan het nu lijkt.

Samengevat willen we u vanuit Stramproy het signaal meegeven dat de besparing die u wilt
bereiken, met het huidige plan niet gehaald zal worden.

Wij vrezen zelfs dat er extra geld bij moet. ln tijden van bezuinigingen, lijkt dat het paard achter de

wagen spannen.

Los van het feit, dat de bibliotheek in Stramproy veel meer is dan een kostenpost, willen we u

attenderen op onze financiële argumenten.

Dank voor uw aandacht.

Dorpsraad Stramproy,

Frans Henderikx

Rex Pyka


