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Voorstel: 
de bezuinigingstaakstelling 2012-1014 op te schorten; 
-  de kosten groot € 90.000 ten laste te brengen van de Algemene reserve vrij besteedbaar; 
-  het college van burgemeester en wethouders en het bestuur van de Stichting Openbare Bibliotheek  
   Dalfsen-Nieuwleusen in 2014 uit te nodigen een nieuw bibliotheekbeleid voor te leggen, dat past  
   binnen de deelname aan de Kulturhus(concepten). 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 Inleiding: 
De raad heeft met het vaststellen van de Programmabegroting 2011-2014 besloten de gesubsidieerde 
organisaties een bezuinigingstaakstelling op te leggen van 10% in 2014. De Stichting Openbare 
bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen kan hier op dit moment niet aan voldoen. De raad wordt gevraagd de 
bezuiniging door te schuiven naar het jaar 2015 en in 2014 een nieuw bibliotheekbeleid vast te stellen, 
dat rekening houdt met het beschikbare budget. Daardoor wordt de bezuinigingstaakstelling alsnog 
uiterlijk in 2015 bereikt. 
 
Argumenten: 

1. Bij de uitvoering van de Grote projecten, de bezuinigingstaakstelling 2011-2014 en de 
realisering van de Kuluturhus(concepten) is de openbare bibliotheek een belangrijke partij. 
Het afgelopen jaar heeft over de financiële situatie van de bibliotheek regelmatig overleg 
plaatsgevonden. Op verzoek van ons college heeft de bibliotheek een discussiestuk ‘Kansen 
in tijden van bezuinigingen’ met een meerjarenbegroting opgesteld.  

2. Wij zijn er van overtuigd, dat deelname in de kulturhusen, de bezuinigingstaakstelling en de 
rijksbezuinigingen door de bibliotheek op dit moment financieel niet zijn op te vangen als wij 
het huidige beleid van de beleefbibliotheek willen voortzetten.  

3. De bibliotheek heeft met de Beleefbibliotheek succes geboekt en richt zich met name op de 
jeugd.  

4. De bibliotheek zal zich de komende tijd op haar positie en haar beleid mede vanwege de 
deelname aan de kulturhusen heroriënteren, ook in financiële zin.  

5. Om het goede te bewaren en in te kunnen spelen op de toekomstige situatie vinden wij het 
verstandig om de bezuinigingstaakstelling voor de bibliotheek voor de jaren 2012-2014 op te 
schorten en samen met de bibliotheek een nieuw beleid te ontwikkelen, dat past binnen het 
besschikbare budget.  

Een nieuwe nota bibliotheekbeleid kunt u uiterlijk in 2014 tegemoet zien. Op dit moment verwacht het 
college van de bibliotheek ten minste een pas op de plaats voor wat betreft het verder uitbouwen van 
de beleefbibliotheek en de daarmee samenhangende investeringen.  
 
Risico’s: 
Het doorzetten van de bezuinigingstaakstelling nu geeft de bibliotheek extra financiële onzekerheid. 
Het college wil die onzekerheid proberen te verzachten. Op jaarbasis komt de bibliotheek minimaal  
€ 120.000 tekort. Zij kan dit opvangen door een beroep te doen op haar reserves en het voorlopig niet 
doorvoeren van bezuinigingstaakstelling van de kant van de gemeente. Hier is met het 
bibliotheekbestuur overeenstemming over bereikt, onder de voorwaarde dat er in uiterlijk 2014 een 
goede financiële basis wordt gecreeerd, die gebaseerd is op de nieuwe financiële situatie met invulling 
van de bezuinigingstaakstelling. Van de gemeente betekent dit een tijdelijke bijdrage van € 90.000 tot 
en met 2014.De bibliotheek zelf zal haar reserves met circa € 100.000 tot €  150.000 zien afnemen zo 
verwachten wij. 
 
Alternatieven: 
Er zijn alternatieven: 

1. Het huidige beleid stopzetten en terug te gaan naar de zogenaamde ‘basisbibliotheek’; 
2. De bezuiniging doorzetten en een steviger beroep op de reserves van de bibliotheek te doen. 

 
Financiële dekking: 
De openbare bibliotheek valt onder Programma 6, Cultuur, sport en recreatie. De handreiking die het 
college de bibliotheek wil doen kost de gemeente € 90.000 in totaal. Dit bedrag kan gedekt worden 
door een beroep te doen op de post Algemene reserve vrij besteedbaar. 
 
Communicatie: 
Dit vooorstel is op hoofdlijnen met de Stichting Openbare bibliotheek Dalfsen besproken. Via de 
projectleiders van de Grote projecten zal het college de (toekomstige)exploitanten van de Kulturhusen 
over het besluit en de reden daarvan informeren. 
 
Vervolg: 
Wij leggen de raad in de tweede helft van 2014 een nieuwe nota bibliotheekbeleid voor. 
 



   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 

1. De Openbare Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen ‘Kansen in tijden van bezuinigen’; 
2. De meerjarenbegroting 2011-2014 van de openbare bibliotheek; 
3. De tegenbegroting 2011-2014 van ons college ‘Pas op de plaats’ 
De financiële stukken zijn vertrouwelijk op het RIS geplaatst. 
 

 
 
 
 
 
 
 Burgemeester en wethouders van Dalfsen, 
 
de burgemeester,          de secretaris-directeur, 
drs. H.C.P. Noten drs. H. Zwart  
 
 



   
  
 
 
 
RAADSBESLUIT 
 
De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 maart 2012, nummer 17 en het 
discussiestuk ‘Kansen in tijden van bezuinigingen’ van 9 juni 2011; 
 
overwegende dat de deelname van de Stichting Openbare Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen in de 
Kulturhusen belangrijk is, de financiële situatie nader onderzoek vraagt en het ingezette beleid 
voorlopig gehandhaafd moet worden ; 
 
  b e s l u i t : 
 
-  de bezuinigingstaakstelling 2012-1014 op te schorten; 
-  de kosten groot € 90.000 ten laste te brengen van de Algemene reserve vrij besteedbaar; 
-  het college van burgemeester en wethouders en het bestuur van de Stichting Openbare Bibliotheek  
   Dalfsen-Nieuwleusen in 2014 uit te nodigen een nieuw bibliotheekbeleid voor te leggen, dat past  
   binnen de deelname aan de Kulturhus(concepten). 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 23 april 2012. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,              de griffier,   
drs. H.C.P. Noten                            N.A. IJnema Msc 
 


