Rondvraag commissie Middelen 10 december 2014
Vragen over Bibliotheek en dorpshuis Harmelen
Geacht college,
De fractie van STERK Woerden heeft nauwgezet de berichtgeving gevolgd over de
bezuinigingen in Montfoort en Oudewater op de bibliotheekfunctie. Tevens is de
bibliotheek betrokken bij het realiseren van het dorpshuis in Harmelen en is in dat plan
de grootste participant. Over beide punten zijn de laatste tijd veel reacties gekomen van
inwoners.
Afgelopen zaterdag heeft onze fractie daarom een werkbezoek afgelegd bij de
bibliotheek in Harmelen en heeft polshoogte genomen over de situatie in een gesprek
met de directrice van de Bibliotheek het Groene Hart.
Wij hebben naar aanleiding hiervan over deze twee onderwerpen enkele vragen aan het
college:
Uit het gesprek bleek ons dat de situatie in Montfoort en Oudewater van grote invloed is
op de Bibliotheek en de regiofunctie. Het verdwijnen van de bibliotheek uit de kernen
Montfoort en Linschoten staat op de rol, door ingrijpende bezuinigingen in deze
gemeente om de meerjarige begroting op orde te krijgen. De gemeente Oudewater heeft
soortgelijke plannen, maar wil nog kijken hoe er toch een bibliotheekfunctie kan worden
behouden. Deze ontwikkelingen lijken niet zonder gevolgen te zijn voor Woerden.
1. Hoe zijn de (financiële) verhoudingen/verantwoordelijkheden veranderd door
deze radicale stappen van met name de gemeente Montfoort?
2. Heeft het college, nu deze plannen van Montfoort en Oudewater concreet zijn,
een nieuwe visie ontwikkeld over de toekomstbestendigheid van de
bibliotheekfunctie in Woerden in de huidige vorm?
a. Zo ja, wat is die visie?
b. Zo nee, wanneer kan de raad kennisnemen van een nieuwe visie?
3. Kan het college een nota voor de gemeenteraad aanleveren waarin enerzijds de
regionale ontwikkelingen worden betrokken en anderzijds de gevolgen van de
nieuwe Bibliotheekwet worden vertaald? Zo ja, wanneer?
De realisatie van een dorpshuis in Harmelen lijkt inmiddels ook bijna rond te zijn. De
eerdere berichten over een tekort op de exploitatie van de ‘Rabo-variant’ zijn, zo hebben
wij begrepen, inmiddels door diverse mutaties en onderhandelingen niet meer aan de
orde. Nieuw is echter wel dat er een langere huurtermijn wordt voorgesteld en dat
betekent dat vooral de Bibliotheek de komende jaren garant moet staan voor haar deel
van de huur. Dit kan echter alleen slagen als de Bibliotheek een garantie heeft van de

gemeente dat er gedurende die periode geen negatieve veranderingen optreden in
financiële zin.
1. Per wanneer moet de Bibliotheek officieel uit het oude raadhuis in Harmelen
zijn?
2. Is het college op de hoogte van dit garantieverzoek van de Bibliotheek?
a. Zo ja, is het college bereid hieraan mee te werken?
b. Zo nee, welke alternatieven ziet het college voor de realisatie van het
dorpshuis?
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