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Eindhoven, 9 maart 2016

Actuele consequenties door besluit Cultuurraad, stand van zaken
bezwaarprocedure
Op donderdag 23 februari vond de hoorzitting plaats waar de Bibliotheek Eindhoven haar
bezwaar kon toelichten op het advies van de Cultuurraad om nog eens 5,3% te korten op
de begroting van de bibliotheek. De bibliotheek maakte hiertegen bezwaar omdat zij zich
niet inhoudelijk kan vinden in het advies en de gehanteerde procedure. De
bezwarencommissie vroeg in deze hoorzitting of de Cultuurraad, met de aanvullende
informatie van de Bibliotheek, opnieuw de aanvraag wilde beoordelen. De directeur van
de Stichting Cultuur Eindhoven was hiertoe bereid.
Één van de eisen om in aanmerking te komen voor de subsidie van de Cultuurstichting, is
een sluitende meerjarenbegroting. Dit betekende dat de Bibliotheek in september 2016
twee weken de tijd had om haar begroting met 5,3% te verlagen. Op hetzelfde moment
tekende de bibliotheek bezwaar aan tegen dit besluit, en ging zij op zoek naar tijdelijke
middelen/fondsen om 2017 te overbruggen. Op die manier hoopte de bibliotheek
uiteindelijk een permanente oplossing te vinden voor structurele bezuinigingen.
De bibliotheek diende haar onderbouwde bezwaar begin november 2016 in, en op 23
februari 2017 besprak de commissie bezwaar- en beroepschriften het bezwaar. Half
maart 2017 bespreekt de Cultuurraad de aanvraag en de aanvullende informatie van de
Bibliotheek een tweede keer. De directeur van de Cultuurstichting neemt dan een besluit.
Op dat moment zal de Bibliotheek overwegen of er reden is om wederom een bezwaar in
te dienen.
De afgelopen 5/6 maanden heeft de bibliotheek naarstig gezocht naar mogelijkheden van
fondsen en tijdelijke subsidies, en kwam het moment om de balans op te maken.
De scholen hebben inmiddels een brief ontvangen waarin de vermindering van het aantal
boeken per kind (van 5 naar 4) is aangekondigd en hen de mogelijkheid wordt geboden
uit eigen budget aan te vullen. De bestellingen voor de jeugdboeken in de Witte Dame,
de reisboeken en Engelstalige boeken zijn voorlopig stil gelegd en het opleidingsbudget is
verminderd met 25.000.
Het is de bibliotheek niet gelukt om voldoende fondsen en tijdelijke subsidies te
verwerven voor de Voorleesexpress in 2017. Daarom heeft zij besloten om de
Voorleesexpress in 2017 te stoppen. Ondertussen wordt met partners hard gewerkt aan
een voorstel voor de doorstart van de Voorleesexpress.
Ten koste van de kwaliteit
Tijdens de bespreking van de Concept-Cultuurbrief is een amendement aangenomen dat
zegt dat het PLUSbudget -dat mede wordt gevormd uit de 5,3% bezuinigingen
(solidariteitsbijdrage) bij de basisinstellingen- een ingroeimodel mag kennen, en niet
mag leiden tot vermindering van kwaliteit of kwantiteit van diensten. Deze bezuinigingen
en de bezuinigingen van de afgelopen vier jaren tellen op tot 50%. Het kan niet anders
dan dat het gevolgen heeft voor de kwaliteit en kwantiteit van de diensten van de
Bibliotheek Eindhoven.

“De rek is er uit, er zijn bij het doorvoeren van de eerdere bezuinigingen ook echt
onwenselijke effecten gesorteerd die we willen herstellen. Deze ronde zet daar radicaal
een streep door. Als je 9 vestigingen sluit, genoodzaakt bent openingstijden terug te
brengen en genoodzaakt bent de bibliotheek in de Witte Dame in oppervlakte te
halveren, heeft dat onherroepelijk gevolgen voor het aantal mensen dat je bereikt. Met
het hetzelfde budget als dat we in 2016 kregen waren we van plan om meer
Eindhovenaren te bereiken door pop-up-bibliotheken en ruimere openingstijden. Door
deze plannen moet nu een streep.”, aldus directeur-bestuurder Albert Kivits.
Achtergrondinformatie
Alle relevante documentatie treft u aan op onze website onder het kopje “Stand van
zaken – Cultuurraad”. U vindt hier:
- Het advies van de Cultuurraad.
- Ons bezwaar en aanvullend bezwaar op het besluit van de Cultuurraad (incl.
bijlagen).
- Een opsomming van de voorgenomen bezuinigingen treft u aan in bijlage 9.
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