
 

 

 
 
p/a Luissel 9 
5282 JD Boxtel 
     Aan de Voorzitter van de Raad 
      van de gemeente Boxtel 
 
betreft: vragen betreffende zorgwekkende  

  ontwikkeling bij bibliotheek de Meierij  
 

Boxtel, 28 juni 2016 
 
 

Geachte Voorzitter, 
 
Midden deze maand zijn wij door de  directeur bestuurder van de bibliotheek de 
Meierij, mevrouw Geja Olijnsma  op de hoogte gebracht van de ontstane situatie bij 
Bibliotheek de Meierij. 
 
In de brief wordt melding gemaakt van het feit dat alleen de gemeente Boxtel een 
volledige subsidie relatie heeft tot 2018, St. Michielsgestel  flink gaat bezuinigen en 
de andere deelnemende gemeenten per 1-1-2017 de subsidie stopzetten of al 
hebben stopgezet. 
 
Wij maken ons zorgen over de gevolgen die deze ontwikkeling voor Boxtel heeft, 
zowel financieel gezien als voor het voorzieningen niveau. 
Daarin staan we blijkbaar niet alleen , want u als college heeft al medio februari een 
brief gestuurd richting de Raad van Toezicht. 
Dit waarderen wij natuurlijk maar wij willen graag weten wat het vervolg is geweest 
en wat de risico’s zijn voor Boxtel. 
Daarom hebben wij de volgende vragen aan u. 
 

1. In de brief wordt vermeld dat onderzocht wordt of overdracht van de 
onderneming naar Den Bosch mogelijk is. In hoeverre is hier al meer over 
bekend en welke stappen heeft u tot nu toe ondernomen buiten het sturen van 
een brief? 

2. Als er overdracht is, is dit dan met handhaving van bestaande afspraken of 
kan/ moet er opnieuw onderhandeld worden. 

3. Een herhaling van de toestanden zoals bij MIK moet voorkomen worden vind 
BALANS, zoals ook de portefeuille houder uit St.Oedenrode vindt blijkens een 
passage uit de Mooi Rooi krant. Wij vinden dan ook dat als alle omringende 
gemeenten de subsidiekraan dichtdraaien dit het moment is om het beleid  mbt 
de subsidie van de bibliotheek  opnieuw tegen het licht te houden. Bent u 
daartoe bereid?   

4.  Als een aansluiting bij Den Bosch mislukt en er een financieel te kort  blijkt aan 
het eind van dit jaar voor wie is dan de eindafrekening, voor de achterblijvers?  

5. Die bibliotheek betaald nu jaarlijks, nog ongeveer 6 jaar lang, ruim 22mille huur 
voor een ruimte in Liempde die zij niet meer gebruiken. Wie wordt daarvoor 
verantwoordelijk in de veranderende omstandigheden? 

 



 

 

 
 
 
Wij vragen bovenstaande omdat wij enerzijds het belang zien van de functie van de 
Bibliotheek maar het bedrag wat hiervoor wordt uitgegeven dient wel in verhouding te 
zijn met de geleverde diensten, kwaliteit en prestaties. Anderzijds  maken wij ons wel  
grote zorgen dat met de Bieb hetzelfde gebeurd als bij MIK, zeker als je in de Mooi 
Rooi krant leest  dat St.Oedenrode kiest voor met spoed onderbrengen van de 
bibliotheek bij NOBB( stichting Noord-Oost_Brabantse Bibliotheek) omdat de Meierij 
zo slecht draait dat de continuïteit voor het personeel- en daarmee ook de kennis- in 
gevaar komt  
 
 
Hoogachtend, 
 
Fractie BALANS, 
Mariëlle van Alphen 
Erica Vos (woordvoerder) 
Wim van der Zanden 
Willy van Zuijlen 


