
                                  

           

MOTIE2022.19Machielsen e.a. - bibliotheken

(artikel 37 Reglement van Orde voor de gemeenteraad)

Motie ingediend door de fractie van; Leefbaar Tynaarlo,PvdA, Gemeentebelangen, GroenLinks, CDA, 
ChristenUnie, D66, Tynaarlo Nu 

Agendapunt; begroting 2023

Raadsvergadering d.d. 8 november 2022

Onderwerp: motie bibliotheken

De raad van de Gemeente Tynaarlo, in vergadering bijeen te Vries op 8 november 2022;

Constaterende dat:

 Er sinds 2014 fors bezuinigd is op de bibliotheken en als gevolg hiervan alleen in de drie grote 
kernen een zeer bescheiden bibliotheekvoorziening resteert;

 In de kleinere kernen alleen een zeer bescheiden voorziening van de Bibliotheek Op School  
resteert, waarbij de boeken op de school moeten blijven en niet mee naar huis mogen;

 Hogere en lagere overheden vrijwel uitsluitend digitaal bereikbaar zijn en de bibliotheken een 
prominente rol geven als Informatiepunt Digitale Overheid;

 Onze gemeente veruit het laagste bedrag per inwoner beschikbaar stelt voor de bibliotheek, zijnde 
€ 9,80 per inwoner, terwijl andere Drentse gemeenten € 14, € 15, €17 of € 20 per inwoner aan de 
bibliotheekvoorziening beschikbaar stellen;

 De bibliotheek in het beleidsstuk “De bibliotheek kleurt jouw leven” een doorrekening van de 
verschillende scenario’s schetst, waaruit duidelijk blijkt dat de instandhouding van drie vestigingen 
in de drie grote kernen en dBos in 18 scholen aan een zijden draadje hangt;

 In het beleidsstuk “Visie op de bibliotheek 2020-2024” de taken voor de bibliotheek en de ambities 
betreffende de rol van de bibliotheek binnen het gehele veld van het Sociale Domein helder uiteen 
worden gezet;

Overwegende dat:

 De bibliotheek een onmisbare voorziening is voor een inclusieve samenleving waar iedereen erbij 
hoort en ieder mee mag doen;

 De bibliotheek een belangrijke, laagdrempelige ontmoetingsplek dient te zijn en kan bijdragen aan 
verbinding tussen inwoners, welzijns- en culturele organisaties;

 De bibliotheek een centrale plek verdient in het hart van het dorp, waar men makkelijk kan 
binnenlopen en synergie en connectie mogelijk zijn;

 Alle kleinere kernen het uitsluitend moeten doen met dBos en hierdoor verstoken blijven van een 
centrale ontmoetingsplek of huiskamer waar digitaal met de overheid gecommuniceerd kan 
worden en hulp daarvoor aanwezig is;

 Onze inwoners het grote belang van het bibliotheekwerk nog steeds volop onderschrijven en 
vrijwilligers in feite de ruggengraad van het bibliotheekwezen vormen;

 Vrijwel alle organisaties voor cultuur, sport en welzijn en recreatie afhankelijk zijn van de inzet van 
zeer gewaardeerde vrijwilligers. De beschikbaarheid van deze vrijwilligers is een kwetsbare schakel 
in het geheel. Door fysieke combinatie van activiteiten kan de inzet van “elkaars” vrijwilligers leiden
tot meerwaarde.



                                  

           

Dragen het College op:

1. Het bedrag per inwoners jaarlijks structureel te verhogen naar € 14 en dit te realiseren vanuit het 
begrotingssaldo 2023 en te verwerken in de meerjarenbegroting;

2. Binnen een jaar (bij voorkeur voorafgaand aan de perspectievennota) in nauwe samenwerking met 
de bibliotheek en cultuur- en welzijnsorganisaties met een plan te komen voor drie volwaardige 
bibliotheekvoorzieningen in de drie kernen Eelde-Paterswolde, Vries en Zuidlaren. Onder 
volwaardige bibliotheekvoorzieningen horen kaders als: goed toegankelijk, laagdrempelig, een 
huiskamer in het bruisende hart van het dorp, ruimte voor ontmoeting en debat, collectie én 
connectie, echte versterking van onze inclusieve samenleving waarbij iedereen de kans krijgt om 
mee te doen en geholpen wordt in de digitale communicatie met de overheid.

3. Binnen een jaar (bij voorkeur bij de perspectievennota) met een plan te komen om de 15 kleine 
kernen te versterken op het gebied van digitale communicatie met de overheid en 
leenmogelijkheden van boekencollecties. Hierbij kan gedacht worden aan een eenvoudige mobiele 
voorziening die reist langs de verschillende kernen en op afgesproken tijden in de kleine kern, in 
een makkelijk toegankelijke faciliteit beschikbaar is voor inwoners.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekend door de fracties van,

Leefbaar Tynaarlo, Annemarie Machielsen

Gemeente Belangen, Jacob van Gelder

Partij van de Arbeid, Anneke Lubbers

Groen Links, Arie Meerman

Christen Unie, Henny van den Born

Tynaarlo Nu, Richard Aeilkema

D66, Els Kardol

CDA, Henk Middendorp


