SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
Steller vragen: GroenLinks en PvdA
Datum: 23 januari 2018
Onderwerp: Collectie bibliotheek
Graag beantwoording van de vragen voor de raad van 1 februari a.s.
Inleiding
Vanaf 29 januari tot medio dit jaar zal er vanwege de verbouwing geen fysieke collectie beschikbaar zijn in
Heemstede. De Bibliotheek Zuid-Kennemerland heeft dit aan de leden per brief meegedeeld. Klanten kunnen
alleen in het Leescafé digitaal materialen bestellen.
Vragen
1.
Is het mogelijk om de collectie kinderboeken (inclusief prentenboeken) voor de Heemsteedse
kinderen en hun ouders/verzorgers het komend half jaar toch fysiek beschikbaar te houden?
Antwoord:
Omdat het niet uitsluitend gaat om het beschikbaar stellen van collectie in de vorm van plaatsing van
boeken, maar ook om het aanleggen/zorgdragen voor vereiste infrastructuur (balie, inname en uitgifte
apparatuur, computers etc.) is - mede gelet op de korte termijn waarbinnen en de relatief korte
periode waarvoor dit geregeld moest worden - hier niet voor gekozen. Zie verder de beantwoording
van vraag 2.
2.

Heeft de wethouder overwogen om (een deel van) de bibliotheek tijdelijk elders te vestigen,
bijvoorbeeld in een leeg pand of in de Princehof?
Antwoord:
De inzet van alternatieve huisvesting is overwogen. Hier is echter niet voor geopteerd, gelet op het feit
dat het hierbij niet uitsluitend om de plaatsing van boeken gaat, maar ook om de voor het kunnen
uitvoeren van een bibliotheekfunctie vereiste infrastructuur (inclusief apparatuur etc.). Hierbij speelde
mee dat er onzekerheid was over de termijn waarop en de periode waarvoor de tijdelijke invulling
nodig zou zijn. Dit hing af van de voortgang van de bouwactiviteiten. Er is zo lang mogelijk getracht het
pand Julianaplein zo breed mogelijk te blijven gebruiken voor de bibliotheekfunctie. In dit verband is
ook op een eerder moment (per medio 2017) een deel van het pand tijdelijk afgesloten geweest van
de werkzaamheden, opdat de bedrijfsvoering van de bibliotheek zo veel mogelijk doorgang kon
vinden. De bibliotheekfunctie werd toen aangeboden vanuit het gedeelte van het pand waar na
oplevering de kinderopvang is gepland. In verband met de noodzakelijke verbouwing van die ruimte
voor de kinderopvang is er uiteindelijk voor gekozen om de bibliotheek fysiek 2 weken te sluiten en
daarna (per 29 januari 2018) alleen open te stellen voor inname en afgifte van boeken en voor het
gebruik van de leestafel. Dit laatste in de ruimte die beoogd is voor de dagopvang van de Stichting WIJ
Heemstede en Kennemerhart. De aannemer heeft zich ingespannen om deze ruimte hiervoor
gebruiksklaar te maken.
Gelet op het feit dat de bibliotheekfunctie wordt aangeboden door de regionale Stichting Bibliotheek
Zuid-Kennemerland, kunnen Heemsteedse leden, naast de lokale inname- en uitgiftefunctie,
gebruikmaken van de overige locaties van de stichting, zoals in Haarlem en Bennebroek. Daarnaast zijn
de mogelijkheden verruimd voor het brengen van boeken naar gebruikers voor wie de afstand naar de
andere locaties van de bibliotheek problematisch is (bijvoorbeeld mensen die tijdelijk/langdurig
moeilijk ter been zijn).

3.

Is de wethouder op de hoogte van het feit dat veel Heemsteedse inwoners ernstig teleurgesteld zijn
en zich overvallen voelen door het bericht dat de bibliotheek voor minimaal een half jaar sluit?
Antwoord:
Ik kan me zeer goed voorstellen dat het voor Heemsteedse inwoners teleurstellend is dat de
bibliotheek naar verwachting gedurende een halfjaar niet (optimaal) gebruikt kan worden. Vanuit de
bibliotheek is dat ook aan mij gemeld. Zoals eerder vermeld zullen de bouwwerkzaamheden 28 juli a.s.
zijn afgerond.

4.

Wat vindt de wethouder van het alternatief dat is geboden, het digitaal bestellen van boeken?
Kinderen worden op deze wijze genoodzaakt wederom achter een scherm te zitten in plaats van
gestimuleerd te worden op een laagdrempelige wijze cultuur op te doen.
Antwoord:
Het digitaal bestellen van boeken is uitsluitend een middel om boeken te kunnen lenen (en cultuur op
te doen). Daarnaast kunnen de boeken ook fysiek bij een andere vestiging worden opgehaald en
geretourneerd in Heemstede.

Aanvullend op de beantwoording van de vragen nog het volgende. Tijdens de overgangsperiode worden
activiteiten die normaal gesproken op de locatie van de bibliotheek plaatsvinden op de scholen aangeboden.
Ook wordt er in samenwerking met de Kinderboerderij op de woensdagmiddagen een programma aangeboden
voor peuters en kleuters. Het voorlezen op peuterspeelzalen en in kleuterklassen wordt daarbij gecontinueerd.
Daarnaast worden enkele activiteiten in samenwerking met Stichting WIJ Heemstede tijdelijk op een locatie
van de Stichting WIJ aangeboden (basiscursus computer en internet en de Verhalentafel).
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