
Motie vreemd aan de orde van de dag
handhaven uitleen bibliotheek Liempde

De voorgenomen sluiting van het uitleenpunt van de bieb in Liempde heeft heel wat 
reuring in het dorp veroorzaakt.

Plotsklaps wordt door het bibliotheek bestuur aangekondigd, dat de sleutel op 1 
januari wordt omgedraaid. 

Wel krachtdadig, maar anno 2014 hebben we met z'n allen hierover toch andere 
regels afgesproken, zoals burgerparticipatie, transparantie, koesteren van de inzet 
van vrijwilligers, handhaven voorzieningenniveau e.d.

Als wij goed zijn geïnformeerd heeft het bestuur van de BOL een eenmalige bijdrage 
verleend in de totstandkoming van de verbouw en een 10-jaarlijkse toezegging 
gedaan als bijdrage in de exploitatiekosten.

Zelfs is verbouwing van het voormalige "washok" enkele jaren geleden gebeurd in 
overleg met het bestuur van Bibliotheek De Meijerij en heeft datzelfde bestuur een
huurovereenkomst gesloten met de eigenaar Stichting GWL, met een langere 
looptijd dan 1 januari a.s. Het kan verkeren!

De zorgvuldige voorbereidingen worden nu met een pennenstreek doorkruist.
De gebruikers en vrijwilligers staan letterlijk in de kou, Liempde is een voorziening 
armer en in deze crisistijd sprake van een ernstige vorm van kapitaalvernietiging.

Tijdens de vaststelling van de begroting 2015 door de raad op 4 november is door de
raad gekort op de subsidie voor de bibliotheek. Deze korting is naar onze mening 
naar alle waarschijnlijkheid een ongewenst bijeffect, dat de raad bij haar 
besluitvorming niet heeft bedoeld en als zodanig ook niet heeft meegenomen bij haar
overwegingen. De aangekondigde sluiting van de bieb is hiermee verworden tot de 
ongewenst bijwerking en niet de door de raad opgelegde korting op zichzelf.

Tijdens het vragenhalfuurtje van 18 november uitte onze fractie bij monde van 
collega Erica Vos al haar ernstige bedenkingen tegen het voorgenomen besluit.

Deze willen wij nu kracht bij zetten door het indienen van een motie vreemd aan de 
orde van de dag "Handhaven uitleen bibliotheek Liempde".

Tekst motie voorlezen.
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