
p/a Luissel 9
5282 JD Boxtel

Aan de Voorzitter van de Raad
van de gemeente Boxtel.

Betreft: 
sluiten uitleen Bibliotheek Liempde

Boxtel, 15 december 2014

Geachte voorzitter,

Ingevolge artikel 38 van het Reglement van Orde verzoeken wij u vriendelijk om 
onderstaande vraag aan de orde te stellen in de vergadering van 16 december a.s. 
tijdens het “vragenhalfuurtje” (agendanummer 2).

Op 2 december is de door onze fractie ingediende motie om het college opdracht te 
geven om met het bestuur van de Basisbibliotheek in gesprek te gaan met als doel 
de bestaande uitleen bibliotheek in Liempde open te houden en sluiting per 1 januari 
2015 te voorkomen, niet aangenomen.

Bij behandeling van de motie in de gemeenteraad hebben wij aangegeven, dat er 
een huurcontract van 10 jaar onder lag en ons vermoeden al uitgesproken, dat het 
tussentijds verbreken van het huurcontract wellicht gevolgen kan hebben. Terecht 
blijkt nu. Zeer recent is ons gebleken, dat de huur thans op jaarbasis € 17.003,40 
bedraagt en dat de verhuurder, Stichting Goed Wonen Liempde, voornemens is het 
Bibliotheekbestuur te houden aan hun verplichting. 

Het huurcontract van de uitleenpost loopt tot april 2021. Vanaf 1 januari 2015 tot het 
einde van de huurovereenkomst staat de Basisbibliotheek - exclusief CBS-index - 
voor € 106.500,= aan de lat bij eigenaar Stichting Goed Wonen Liempde. Met andere
woorden, ook indien geen gebruik wordt gemaakt van de ruimte zal per jaar 
€ 17.000,= door het bestuur van de Basisbibliotheek op tafel moeten komen. Tot aan 
het eind van de lopende overeenkomst een dikke ton. Dus geen bezuiniging van 
€ 25.000,= maar slechts € 8.000,=. Onze fractie neemt hierbij aan, dat de 
portefeuillehouder gezien haar dossierkennis van alle "ins and outs" omtrent de 
huursituatie, dus ook over de resterende looptijd van het huurcontract, op de hoogte 
was.
 
Hierbij merken wij op, dat een jaar of vier geleden voor tonnen maatschappelijk is 
geïnvesteerd voor aanpassing van het gebouw en de aanschaf van inventaris en als 
zodanig volledig geschikt is gemaakt voor onderwijskundige en educatieve 
doeleinden. Dit gemeenschapsgeld wordt nu zonder enig overleg en in strijd met 
eerdere en thans nog geldende actuele, door deze raad unaniem onderschreven 
doelstellingen, met een pennenstreek door het Bibliotheekbestuur, met medeweten 
van het college, doorgestreept. Voor ons als fractie onverteerbaar en ook  niet met 
droge ogen uit te leggen aan de Liempdse gemeenschap.



Rekening houdend met het vorenstaande hebben wij de volgende vragen:

1. Was het college op de hoogte van het langlopende huurcontract en de 
jaarlijkse verschuldigde huursom tussen de bieb en GWL?

2. Indien de bieb en GWL bij de gemeente aankloppen om de restschuld van de 
huur over te nemen en te voldoen, c.q. de restschuld af te kopen, zodat de 
feitelijke bezuiniging van € 25.000,= ook netto echt een bezuiniging van 
€ 25.000,= is op de bieb in Liempde, bent u dan bereid om de restschuld over 
te nemen, wetende, dat het om een totaalbedrag van € 107.000,= gaat?

3. Bent u bereid - indien de ruimte toch betaald zal moeten worden tot en met 
april 2021 en de Liempdse bieb openhouden daarmee de beste invulling is - 
dit openhouden te bepleiten bij het biebbestuur?

Om de leefbaarheid van de kernen tenminste op peil te houden is onze fractie er een
groot voorstander van om de uitleenpost van de bibliotheek in Liempde open te 
houden. Indien we zo doorgaan met bezuinigingen, zullen de kleine kernen 
bovenmatig getroffen worden en allerlei voorzieningen gaan ontberen; daar wil 
BALANS niet aan meewerken. Voorzieningen in kleine kernen verdienen een eerlijke
kans!

Fractie BALANS:
- Mariëlle van Alphen
- Erica Vos 
- Wim van der Zanden en 
- Willy van Zuijlen, woordvoerder


