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Motie
vreemd aan de orde van de dag

Handhaven uitleen bibliotheek Liempde

De raad van de gemeente Boxtel, bijeen in haar vergadering van 2 december 2014;

overwegende, dat
● de raad bij vaststelling van de begroting 2015 op 6 november in meerderheid
 heeft besloten om 75 mille te korten op de jaarlijkse bijdrage  aan de
 Basisbibliotheek De Meierij i.o.;
● door het bestuur van de Basisbibliotheek is besloten om de korting in 3 parten
 van 25 mille te verdelen over het opheffen van het Uitleenpunt Boxtel, sluiting 

van de uitleen bibliotheek in Liempde en te treffen efficiency maatregelen;
● door het bestuur van de Basisbibliotheek is besloten om het uitleenpunt in
 Liempde te sluiten per 1 januari 2015;
● over de voorgenomen sluiting van het Liempdse uitleenpunt vooraf geen  

communicatie, overleg, inspraak met belanghebbenden c.q.
betrokkenen heeft plaatsgevonden;

● dat hiermee aan elke vorm van burgerparticipatie en transparantie wordt
voorbijgegaan;  

● dit besluit op gespannen voet staat met het rijks- en provinciaal beleid om
in kleine kernen het voorzieningenpeil tenminste op peil te houden;

● dit besluit ook indruist tegen het door de raad eerder vastgestelde IDOP
Liempde, alsook de uitgangspunten van SPPiLL met als doel bevordering van

 de leefbaarheid in Liempde;
● de toekomst van het gemeentelijk bibliotheekwerk aan de orde is geweest in
 mei en november 2013 tijdens de raadscommissie Welzijn en door onze 

fractie is verzocht aan de portefeuillehouder tot het opstellen van een 
toekomstvisie;

● dat aan onze verzoeken door de portefeuillehouder geen gevolg is gegeven;
● de sleutel van de toegangsdeur op Nieuwjaarsdag wordt omgedraaid in het
 moderne, centraal gelegen, frequent bezochte en door enthousiaste Liempdse

vrijwilligers gerunde uitleenpunt;
● een uitstekend functionerende bibliotheek in het algemeen belang is van de 

kern Liempde.

b e s l u i t : 

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 1-1-2015 te voorkomen
en gaat over tot de orde van de dag.

Fractie BALANS


