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Vragen van de fractie van D66 d.d. 24-01-2012 omtrent gewijzigde abonnements-

tarieven en openingstijden bibliotheek Hillegom per 01-01-2012 

 

1.       De gemeente Hillegom heeft niet bezuinigd op de bibliotheek, maar de inwoners 

 van Hillegom worden nu wel geconfronteerd met verhoogde tarieven en 

 gewijzigde openingstijden. Is het college hiermee bekend? 

 

Antwoord: Wij hebben niet bezuinigd op de bibliotheek, maar de zogenaamde nullijn 

gehanteerd. Dit betekent dat we voor 2012 uitgaan van het subsidiebudget 2011. Op 14 

oktober 2011 heeft Bibliotheek Duinrand ons bericht over de gevolgen van de door ons 

gehanteerde nullijn op de subsidie aanvraag 2012. Bibliotheek Duinrand constateert dat 

met het hanteren van de nullijn er een tekort ontstaat van € 6.000,- op het 

begrotingsdeel Hillegom. Om dit tekort op te vangen stelt Bibliotheek Duinrand voor om 

de tarieven per 1 januari 2012 te verhogen. Wij hebben vervolgens onderzocht of de 

voorgestelde tariefsverhoging in lijn is met de tarieven bij Bibliotheken in omliggende 

gemeenten.  In de bijlage een overzicht van de tarieven 2012 van Bibliotheek Duinrand 

(Zandvoort, Bloemendaal en Hillegom) Bibliotheek Bollenstreek (Lisse, Teylingen, 

Noordwijk, Noordwijkerhout en Oegstgeest) Bibliotheek Haarlem e.o. (Haarlem, 

Heemstede en Spaarndam) en Bibliotheek Haarlemmermeer.       

Uit dit onderzoek blijkt dat de verhoogde tarieven van Bibliotheek Duinrand zeker niet 

uit de pas lopen met de tarieven van de omliggende Bibliotheken. Verschillen in tarief 

worden gecompenseerd met de hoeveelheid materialen die geleend kunnen worden. 

Opgemerkt moet worden dat uit dit vergelijkingsonderzoek blijkt dat Bibliotheek 

Duinrand de enige bibliotheek is met 3 soorten abonnementen (budget, basis en 

comfort.) De overige bibliotheken hanteren 1 of 2 soorten abonnementen. Het 

budgetabonnement van Bibliotheek Duinrand is veruit het voordeligste aanbod in de 

regio en wij waarderen deze extra keuzemogelijkheid voor onze inwoners. Daarbij blijkt 

tevens uit dit vergelijkingsonderzoek dat Bibliotheek Duinrand als enige bibliotheek het 

abonnement tot 18 jaar gratis aanbiedt. De overige zijn gratis tot 15 jaar.  

Gezien onze doelstelling om meer jongeren gebruik te laten maken van de bibliotheek 

waarderen wij deze laagdrempeligheid voor deze moeilijk te bereiken doelgroep. 
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Gezien bovenstaande bevindingen zijn wij akkoord gegaan met de voorgestelde 

tariefsverhoging om het begrotingsgat van € 6.000,- te dichten.   

Gewijzigde openingstijden: In 2011 heeft Bibliotheek Duinrand in al haar vestigingen 

onderzoek gedaan naar de bezoekersaantallen. Aan de hand van de resultaten van dat 

onderzoek zijn zij gekomen met een voorstel voor nieuwe openingstijden per 2012. De 

zogenaamde daluren met weinig bezoekers zijn daarbij vervangen door tijdstippen 

waarop wel bezoekers te verwachten zijn (namiddag). Voorwaarde die wij hebben 

gesteld aan de nieuwe openingstijden is dat het totaal aantal uren openstelling per week 

(26,5 uur) niet mag wijzigen. De nieuwe tijden zijn als volgt: maandag van 13:00 - 

17:30, dinsdag van 10:00 - 17:30, woensdag van 13:00 - 20:00, vrijdag van 13:00 - 

17:30 en zaterdag van 10:00 - 13:00.  

 

2.      Wat zijn de subsidie-/prestatieafspraken tussen de gemeente en de bibliotheek 

 inzake toegankelijkheid in het algemeen en de openingstijden en 

 abonnementsgelden in het bijzonder?  

 

Antwoord:  

Doel 

Beschikbaar en toegankelijk houden van informatie voor Hillegomse burgers. 

Daarbij rekening houden met de 5 kernfuncties van een bibliotheek, zoals opgesteld 

door de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) en de VNG. Deze kernfuncties zijn: 

1. Warenhuis van kennis en informatie 

2. Centrum voor ontwikkeling en educatie 

3. Encyclopedie van kunst en cultuur 

4. Inspiratiebron van lezen en literatuur 

5. Podium voor ontmoeting en debat 

 

Prestatie 

 Openstelling 26, 5 uur per week 

 24 uur bereikbaar via internet 

 Samenwerking met lokale partners, zoals scholen, welzijnsorganisaties en 

culturele instellingen 

 1x per jaar een klanttevredenheidsonderzoek 

 Beschikken over certificaat van Stichting Certificering Openbare Bibliotheek in 

2013 
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Resultaat 

 Laagdrempelige informatievoorziening voor alle burgers in Hillegom.  

 Hillegommers kunnen zich ontwikkelen op intellectueel, sociaal, cultureel, literair 

en wetenschappelijk gebied. 

 

3. Bibliotheek Duinrand stelt dat zij de komende jaren meer moet bezuinigen 

 vanwege teruglopende subsidiegelden en stijging van kosten. De tarieven van de 

 bibliotheek zijn daarom met ingang van 1 januari 2012 verhoogd. D66 bekruipt 

 het gevoel dat Hillegom meebetaalt aan het opvangen van de bezuinigingen op 

 de bibliotheken van Zandvoort en Bloemendaal/Bennebroek/Vogelenzang. Zijn 

 hierover gesprekken geweest tussen de gemeente en de bibliotheek Duinrand? 

 

Antwoord: Op 15 juni 2011 is er in het gemeentehuis van Bloemendaal overleg geweest 

tussen de wethouders van gemeenten Bloemendaal, Zandvoort en Hillegom en het 

bestuur & directie van Bibliotheek Duinrand.  Het voornaamste bespreekpunt was de 

aangekondigde bezuinigingen per 2012.   

Bibliotheek Duinrand heeft van Zandvoort ( € 43.000,-) en Bloemendaal (12% = ongeveer 

€ 80.000,-) bezuinigingen aangekondigd gekregen. Hillegom hanteert de nullijn.   

Wethouder Kleijheeg heeft in dit overleg benadrukt dat de bezuinigingen bij Zandvoort 

en Bloemendaal geen negatief effect mogen hebben op de dienstverlening van vestiging 

Hillegom. Bibliotheek Duinrand heeft ons ervan verzekerd dat de aangekondigde 

bezuinigingen worden doorgevoerd in de desbetreffende vestigingen. In een vervolg-

overleg op 23 november 2011 zijn hierover tussen gemeente Zandvoort, Bloemendaal en 

bibliotheek Duinrand nadere afspraken gemaakt. In een apart vervolgoverleg op  

28 november 2011 zijn afspraken tussen gemeente Hillegom en Bibliotheek Duinrand 

gemaakt. Een te ingrijpende bezuiniging van één gemeente kan de hele organisatie 

raken en indirect een negatief effect hebben op de andere vestigingen. Hiervan is 

vooralsnog geen sprake.  

 

4.      D66 is van mening dat het streven van Hillegom om de culturele voorzieningen 

 voor de inwoners van Hillegom op peil te houden wordt zo ondergraven. Deelt het 

 college deze mening? 

 

Antwoord: Het college deelt deze mening niet. De tarieven zijn in lijn met de tarieven 

van bibliotheken in omliggende gemeenten. Met het budgetabonnement onderscheidt  

de bibliotheek zich in de regio met toegankelijkheid voor de inwoner met de smalle 

beurs. Met het gratis abonnement tot 18 jaar onderscheidt de bibliotheek zich door een 

lage drempel voor jongeren. De openingstijden zijn aangepast aan de bezoekers-

aantallen maar blijven qua totaal aantal uur per week ongewijzigd. Dit afzettende naar 

de ontwikkelingen in het land en de regio (geheel of gedeeltelijke sluiting van 

bibliotheekvestigingen of schrappen in de dienstverlening) zijn wij juist van mening dat 

we in Hillegom de Bibliotheek goed op peil houden qua betaalbaarheid, toegankelijkheid 

én kwaliteit van dienstverlening. 

 



 

  

 4 

 

Vragen van de fractie van de PvdA d.d. 06-03-2012 naar aanleiding van het 

collegebesluit van 7 februari 2012 inzake het Fordmuseum 

In de besluitenlijst van B&W (week 6) dd 7 februari 2012, valt onderstaande te lezen: 

Afwijking te verlenen van de bestemming Agrarische handels- en exportbedrijven met 

de subbestemming 'een museum voor automobielen met bijbehorende voorzieningen' 

voor een nevenactiviteit horeca ten behoeve van het Ford Museum (2905) 

 Met toepassing van het ‘Afwijkingsbeleid kruimelgevallen’  afwijking te verlenen 

van de bestemming Agrarische handels- en exportbedrijven met de 

subbestemming ‘een museum voor automobielen met bijbehorende 

voorzieningen’ ten behoeve van horecagebruik als nevenactiviteit bij het 

museum. Tevens hierbij af te wijken van de voorwaarde in het “afwijkingsbeleid 

kruimelgevallen” dat het wijzigen van het gebruik niet van toepassing is op 

horeca activiteiten. De afwijking eindigt op het moment dat het gebruik als 

museum is beëindigd.   

Beslissing: Paraafstuk. 

 

In het afwijkingsbeleid kruimelgevallen zijn een aantal uitzonderingen (activiteiten) 

opgenomen waarvoor het niet is toegestaan gebruik te maken van het afwijkingsbeleid 

(2.3.10 Wijzigen gebruik van bouwwerken). Eén van die uitzonderingen is horeca.  

 

1. Op basis van welk bestuursrecht heeft het college bij zijn besluit van 7 februari jl. 

 ingestemd met een afwijking op beleid dat in principe al afwijkingen regelt en 

 waar, naar wij aannemen, gemotiveerd criteria/uitzonderingen in opgenomen 

 zijn? 

2. Wat is uw motivatie voor de beslissing om af te wijken van afwijkingsbeleid? 

 

 

 


