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Onderwerp: Tarieven 2012 Bibliotheek Haarlem en omstreken
Reg.nummer: 2011/169271

1. Inleiding
De Bibliotheek Haarlem en omstreken (hierna: de Bibliotheek) heeft de gemeente
gemeld de tarieven m.i.v. 2012 aan te passen. Dit voornemen gebeurt in overleg met
de gemeente. Zo heeft de raad in 2009 ingestemd met de invoering van een Comfort
abonnement naast het Basis abonnement. Deze differentiatie van de
bibliotheekabonnementen is succesvol verlopen, het aantal leden is de afgelopen 1,5
jaar licht gestegen, waar er daarvoor een dalende trend was.

De tarieven 2012 voor de Bibliotheek zijn opgenomen in bijlage A. Ter informatie
zijn de prestatieafspraken 2012 eveneens bijgevoegd. De Bibliotheek verschuift per
1 september 2011 in de openingstijden, zodat de centrale vestiging ook op zondag
open kan. Een toelichting op de verschuiving is opgenomen in bijlage B van deze
nota. Tevens wordt daarin een toelichting gegeven over de pilot ‘De Bibliotheek op
het station’, een proef die ook in september 2011 start i.s.m. ProBiblio.

2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:

 In te stemmen met de tarieven 2012 van de Bibliotheek Haarlem en
omstreken

3. Beoogd resultaat
Vaststelling van de tarieven 2012 van de Bibliotheek Haarlem en omstreken.

4. Argumenten
Strategie Bibliotheek Haarlem en omstreken
De landelijke bibliotheken zijn nu nog een lappendeken van organisaties met elk
hun eigen systemen, tariefstelsels en leencondities. Een klant kan via de Bibliotheek
collectie van andere bibliotheken aanvragen, maar dat is duur. Het gezamenlijk
streven is om de komende jaren van de landelijke bibliotheek een sterk en geölied
geheel te maken met perfecte dienstverlening naar de klant. Daartoe wordt met
rijkssubsidie gewerkt aan een digitale infrastructuur. Hieronder vallen bijv. een
nationale catalogus waarin de collectie van het hele land zichtbaar wordt,
gezamenlijke marketing, zogenaamde ‘Interlibrary loan’ voor een laag tarief en
binnen 48 uur, een klantenpas waarmee je in het hele land kan lenen en extra
diensten daar bovenop, zoals bijv. ebooks, die landelijk centraal georganiseerd
worden. Dit alles betekent dat bibliotheken naar elkaar toe moeten groeien.

In 2009 geeft een onderzoeker van de UvA in opdracht van de Vereniging van
Openbare Bibliotheken advies over de ontwikkeling van de tariefstelsels.1

Onderdelen van het advies zijn:
-voor de klant een standaard tarief met daarnaast een toptarief met meer service; -
voor de minima een tarief met compensatie door de gemeente;
-gratis lidmaatschap tot 18 jaar om lezen te bevorderen op jonge leeftijd (ook
opgenomen in de criteria voor bibliotheekcertificering);
-korting voor 65-plussers is niet meer noodzakelijk.

1 De conclusies van het onderzoek staan online:
http://home.medewerker.uva.nl/f.j.m.huysmans/bestanden/Altijd%20prijs.pdf
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De Bibliotheek streeft er actief naar om samen met omliggende bibliotheken dit
advies over te nemen, zodat gezamenlijke dienstverlening aan klanten de komende
jaren mogelijk wordt. De dienstverlening in Haarlem en omstreken wordt steeds
beter:
-de website kan gepersonaliseerd worden met online reserveren en verlengen van
materialen;
-reserveren is sinds 2010 gratis;
-er is zelfservice en er zijn betaalsystemen.
In 2012 wil de Bibliotheek de klant een email sturen als zijn leentermijn bijna is
afgelopen, want boetes zijn een bron van ergernis voor klanten. Daarnaast de
mogelijkheid tot betaling via Ideal. De Rotunda (touch-catalogus) wordt
uitgeprobeerd in Spaarndam en er komt een bestelservice.
Maar financieel moet het wel allemaal kunnen. Er wordt bezuinigd en er komt
nieuwe wetgeving: vanaf 2012 is het abonnement per maand opzegbaar met
teruggave van teveel-betaalde maanden.

Het tarievenvoorstel van de Bibliotheek Haarlem en omstreken voor 2012 is:
 Tarief voor 16 en 17 jarigen vervalt, dus 0-17 jaar wordt gratis
 65+ krijgt geen korting meer
 Het Basisabonnement gaat € 3 omhoog. De klant krijgt een email-

attendering bij het aflopen van de leentermijn
 Klanten onder 18 jaar kunnen voor € 3 per jaar ook een email attendering

krijgen bij het aflopen van de leentermijn
 Het Comfortabonnement gaat € 5 omhoog. De klant krijgt een email-

attendering bij aflopen van de leentermijn. DVD’s en CD’s kunnen nu
geleend worden zonder betaling van leengeld

Toelichting wijziging tarieven m.i.v. 2012
Tarief voor 16-17 vervalt evenals korting voor 65+
Voor beide groepen scheelt het (op grond van de 2010 tarieven) € 7,50 per jaar. Het
laten vallen van het tarief voor 16-17 jaar stimuleert het lezen op jonge leeftijd,
terwijl er in de huidige situatie een aantal kinderen afhaken als ze 16 worden.
65+ers kunnen indien nodig terugvallen op de Haarlempas. Duinrand en
Haarlemmermeer hebben de 65+ korting afgeschaft zonder problemen. In
Heemstede wonen de meeste 65+ ers, dus daar zal deze maatregel mogelijk de
meeste kritiek ontvangen. Maar dit zijn over het algemeen ook de meest
vermogende leden.

Verhoging tarief met 3 euro en attendering op aflopen leentermijn
Door attendering op afloop van de leentermijn zullen de boete-inkomsten voor de
Bibliotheek afnemen. Op grond van de ervaringen bij andere bibliotheken schat de
Bibliotheek dat dit met 25% zal zijn. Het verlies aan inkomsten moet zij
compenseren via een iets hoger tarief (€ 3).
Voor de klant zal het gemiddeld budgetneutraal uitpakken (tarief omhoog, boete
omlaag). Boodschap aan de klant: ‘Nooit meer boetes!’ en ‘Als u meteen
automatische incasso neemt, kost u dit maar € 1.’

Uit landelijk onderzoek blijkt dat sinds 1975 het aandeel van de klantinkomsten in
de totale inkomsten van de bibliotheek gedaald is en de gemeentesubsidie gestegen.
‘Men hoeft niet bang te zijn voor een bescheiden tariefsverhoging’, meldt het
rapport. Ook andere bibliotheken verhogen wegens de bezuinigingen hun tarieven
extra in 2012. Haarlem zit onder het gemiddelde, zie het overzicht in bijlage B.
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Haarlem en Heemstede hebben beide een regeling voor de minima waar op kan
worden teruggevallen. De bibliotheek zal onderzoeken of er behoefte is aan
gespreide betaling via automatische incasso.

Gratis lenen van CD’s en DVD’s binnen Comfort
Dit stimuleert de uitleen van deze materialen en maakt het makkelijker voor de
klant. Een groei van het aantal Comfortleden is te verwachten. Het aantal Comfort
abonnees is nu 6% en dit moet kunnen groeien naar 20%.

Consequenties langere termijn
Het Basistarief groeide de laatste jaren geleidelijk met inflatie. Het is de
verwachting en het streven dat dit in de eerste jaren na 2012 weer het geval zal zijn.
Het aantal leden groeit sinds 2009 licht.
Basistarief bibliotheek in €

2008 2009 2010 2011 2012
29 29 30 32* 35*

* met automatische incasso 2 euro korting

Prestatieafspraken 2012
In bijlage A zijn de Prestatieafspraken voor 2012 en het overzicht van de tarieven
2012 van de Bibliotheek Haarlem en omstreken opgenomen. De prestatieafspraken
zijn gelijk aan de afspraken voor 2011.

Openingstijden m.i.v. 1 september 2011 en pilot ‘De bibliotheek op het station’
Bijlage B bevat een toelichting op de verschuiving in de openingstijden van de
Bibliotheek m.i.v. 1 september 2011 en een toelichting over de pilot ‘De bibliotheek
op het station Haarlem’. De Bibliotheek heeft geen budget om structureel hogere
kosten te hebben. Ook structurele sponsoring is niet haalbaar. Om de verschuiving
in de openingstijden budgettair neutraal uit te kunnen voeren moet de bibliotheek
op andere uren dicht. Hiervoor is een aantal oplossingen gevonden. In 2012 zal de
Bibliotheek geopend zijn volgens het openingstijdenschema in bijlage C.

Implementatie van de stationsbibliotheek wordt volledig bekostigd m.b.v. subsidie
van de provincie Noord-Holland. De exploitatie is verdeeld tussen de Bibliotheek
Haarlem en omstreken (binnen de huidige begroting) en ProBiblio. Leveranciers
geven korting en er wordt nog verder gezocht naar sponsoren.

5. Kanttekeningen
Geen.

6. Uitvoering
De nieuwe tarieven zullen ingaan per 1 maart 2012.

7. Bijlagen
A. Prestatieafspraken en overzicht tarieven 2012 Bibliotheek Haarlem en omstreken
B. Toelichting op verschuiving openingstijden Bibliotheek Haarlem en omstreken
m.i.v. 1 september 2011 en inzake pilot Stationsbibliotheek Haarlem
C. Overzicht openingstijden Bibliotheek Haarlem en omstreken

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris de burgemeester
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8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:
 In te stemmen met de tarieven 2012 van de Bibliotheek Haarlem en

omstreken

Gedaan in de vergadering van … … ……

De griffier De voorzitter



BIJLAGE A
Prestatieafspraken en tarieven 2012 Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en Omstreken

De Bibliotheek Haarlem en Omstreken is een partner in de stad die bijdraagt aan het cultuurklimaat in
Haarlem (en de regio). De bibliotheek is een basisvoorziening voor burgers in de Haarlemse samenleving.
De gemeente Haarlem ziet kennisontwikkeling en informatievoorziening en educatie, lezen en literatuur
als kerntaken. Als afgeleide taken hiervan ziet de gemeente cultuur, ontmoeting en debat.

De tarieven voor het lidmaatschap van de bibliotheek voor 2012 worden aangepast. De jaarlijkse
gemiddelde tariefstijging wordt in overleg met de gemeente Haarlem vastgesteld.

Algemene prestaties
- Met de collectie biedt de bibliotheek mogelijkheden tot uitlenen (fysiek en digitaal), raadplegen

(fysiek en digitaal) en vraagbemiddeling (persoonlijk en digitaal).
- De bibliotheek selecteert, beheert en ontsluit informatie (fysiek en digitaal).
- De collectie sluit aan op het lees- en informatiegedrag van de lokale bevolking (gedifferentieerd naar

doelgroepen en behoeften), biedt ook eenvoudig toegang tot de totale collectie van de openbare
bibliotheken en andere bibliotheken in Nederland en draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van
de Haarlemse burgers.

- Met een activiteitenprogramma met lezingen en workshops draagt de bibliotheek bij aan
informatieoverdracht, culturele ontwikkeling en het meedoen van iedereen in de samenleving.

- De bibliotheek stimuleert taalvaardigheid en het zelfstandig vinden van informatie en bevordert actief
kennisdeling met moderne kennisinstrumenten en persoonlijke ontwikkeling. Daarmee is zij bij
uitstek het instituut dat gericht is op zelfredzaamheid van burgers en actief burgerschap.

- De bibliotheek biedt ruimte en faciliteiten voor zelfstudie.
- De bibliotheek spant zich in om het aantal abonnees en het aantal uitleningen jaarlijks te laten stijgen

of bij een onverhoopte daling niet boven de landelijke trend uit te komen. Daarbij wordt jaarlijks
gestreefd naar een minimale ledenpenetratie van 25%, ook bij een groeiende bevolking. Bij een
onverhoopte daling van het aantal abonnees en uitleningen moet de bibliotheek dit met een goede
onderbouwing aan de gemeente laten weten.

- De bibliotheek maakt deel uit van relevante netwerken, zowel stedelijk, regionaal als nationaal.
- De bibliotheek werkt samen met culturele, educatieve en maatschappelijke partners in de stad en

regio.
- De bibliotheek heeft aansluiting op alle ontwikkelingen binnen de bibliotheekvernieuwing.
- De bibliotheek neemt kennis van het wijkgericht werken in Haarlem en zoekt waar mogelijk

aansluiting bij de wijkcontracten.
- De bibliotheek is een ontmoetingscentrum en organiseert bijeenkomsten, een cultureel programma.
- De gemeente Haarlem stimuleert het ondernemerschap van de bibliotheek. Bij nieuwe

ontwikkelingen en kansen voor de bibliotheek is de gemeente gesprekspartner om hier een (extra)
impuls aan te kunnen geven.

Klanten en producten
- De bibliotheek is een voorziening voor alle burgers uit Haarlem en de omliggende regio, maar richt

zich daarbinnen specifiek op een aantal klantgroepen:
- jeugd en jongeren;
- ouders en opvoeders;
- groepen (bijv. senioren) met een ontwikkelingsvraag op het gebied van digitale informatie (mede

in het kader van het landelijke programma Mediawijsheid).
- De bibliotheek biedt voor jeugd en jongeren van 0 tot 18 jaar een doorlopende leeslijn en daarop

aansluitende collecties.
- Op het gebied van leesbevordering en media-educatie biedt de bibliotheek naast een uitgebreide

algemene collectie het Makkelijk Lezen Plein voor kinderen tot 12 jaar en 4you! voor jongeren.



Verder ontwikkelt zij in samenwerking met het onderwijs specifieke programma’s voor kinderen met
een leesbeperking en/of taalachterstand en voor VMBO-leerlingen.

- De bibliotheek spant zich in om het bereik onder jeugd en jongeren tot 18 jaar te vergroten door
middel van klassenbezoeken en nauwe samenwerking met het onderwijs.

- De bibliotheek is medeorganisator van de Kinderuniversiteit. Bibliotheek Centrum en alle faciliteiten
als thuisbasis voor de Kinderuniversiteit.

- De bibliotheek stimuleert toptalent d.m.v. specifieke activiteiten en hoogwaardige collecties (bijv. op
het gebied van wetenschap en techniek) en biedt gelegenheid tot het volgen van stages in de
bibliotheek.

- De bibliotheek levert een actieve bijdrage binnen de Impulsregeling Brede Scholen. Binnen de
regeling aangestelde combinatiefunctionarissen dragen met bijv. naschools aanbod bij aan het
verbeteren van de resultaten van scholen met een taal-zwakke populatie.



Overzicht tarieven Bibliotheek Haarlem en omstreken:
TARIEVENOVERZICHT 2011 2012

Basis Comfort Basis Comfort
jeugd tot 16 jaar gratis 9,50 gratis 11,50
houders bibliotheekpaspoort gratis nvt gratis nvt
16-17 jarigen 7,50 17,00 gratis 11,50
18 tot 65 jaar 32,00* 41,50* 35,00* 46,50*
vanaf 65 jaar 24,50* 34,00* 35,00* 46,50*
CJP of Haarlem pas 24,50* 34,00* 26,25* 37,75*
educatief abonnement, basis programma 60,00 nvt 63,00 nvt
instellingen-abonnement 60,00 nvt 63,00 nvt
3-maandsabonnement 10,00 nvt 13,00 nvt
Inschrijfgeld SBH 2,50 2,50 2,50 2,50

* Klanten met automatische incasso krijgen 2 euro korting

Reserveren gratis gratis gratis gratis

Attendering aflopen leentermijn 0-18 jr 3,00
Aantal te lenen items per materiaalsoort 7 10 7 10
Leenperiode boeken (weken) 3 6 3 6
Leenperiode AVM (weken) 1 2 1 2
Maximaal aantal verleningen mogelijk 2 2 2 2
Boetes 0,15 per dag 0,15 per dag 0,15 per dag 0,15 per dag
Boetes Dvd/Games 0,55 per dag 0,55 per dag 0,55 per dag 0,55 per dag

Leengeld Sprinters
1,50 per

week 1,50 per week
1,50 per

week 1,50 per week
Boetes Sprinters 0,25 per dag 0,25 per dag 0,25 per dag 0,25 per dag
Boetes E readers € 2,00 per

dag
€ 2,00 per dag € 2,00 per

dag
€ 2,00 per dag

Maximale boetes € 15 € 15 € 15 € 15

Leengeld CD's
• Populair € 1,00 per

week
€ 1,00 per 2 weken € 1,00 per

week
gratis

• Klassiek € 0,50 per
week

€ 0,50 per 2 weken € 0,50 per
week

gratis

• Kinder gratis gratis gratis gratis

Leengeld CD Roms
• Informatief gratis gratis gratis gratis

• Talencursussen gratis gratis gratis gratis

Leengeld DVD's

• Informatief gratis gratis gratis gratis

• Speelfilm € 1,50 per wk € 1,50 per 2 weken € 1,50 per wk gratis

• Muziek € 1,50 per wk € 1,50 per 2 weken € 1,50 per wk gratis

• Jeugd € 1,50 per wk € 1,50 per 2 weken € 1,50 per wk gratis

Leengeld Games € 1,50 per wk € 1,50 per 2 weken € 1,50 per wk € 1,50 per 2 weken
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BIJLAGE B

TOELICHTING VERSCHUIVING OPENINGSTIJDEN BIBLIOTHEEK HAARLEM EN OMSTREKEN
M.I.V. 1 SEPTEMBER 2011 EN TOELICHTING INZAKE PILOT STATIONSBIBLIOTHEEK

Bibliotheek Haarlem Centrum open op zondag vanaf 1 september 2011

Zoals afgesproken bij verzelfstandiging, beslist de gemeenteraad van Haarlem over een vermindering
van het totaal aantal openingsuren van de bibliotheek in Haarlem, niet over verschuivingen. Daarom is
dit overzicht ter informatie.

Plan
Vanaf 1 september 2011

 opent Bibliotheek Centrum op zondag van 12.00 tot 16.00 uur
 opent Bibliotheek Centrum op dinsdag-vrijdag al om 10:00. Van 10:00-12:00 worden

zelfbedieningsuren.
Ter compensatie van de kosten van zondagopenstelling wordt gesloten op slecht bezochte uren:

 Bibliotheek Centrum op maandagochtend tot 13:00 en op dinsdagavond
 Bibliotheek Oost op 4 slecht bezochte uren

Het totaal aantal openingsuren van deze 2 vestigingen blijft hiermee op 74.

Toelichting

Waarom op zondag open
Landelijk is er een trend naar uitbreiding van openingstijden. Open op zondag is dé grote wens van de
bezoekers van de bibliotheek in Haarlem zoals blijkt uit de klanttevredenheidsonderzoeken. De
bibliotheek is in Heemstede al open op zondag. En zondag is daar, net als elders in het land, de
favoriete dag voor bezoekers. We zien in Haarlem en Heemstede meer interesse voor de zondag dan
voor de avond. Waarschijnlijk zullen ook de winkels vaker open zijn op zondag.

Kosten
De bibliotheek heeft geen budget om structureel de kosten te verhogen. Ook structurele sponsoring is
niet haalbaar. Om de opening budgettair neutraal uit te kunnen voeren moet de bibliotheek op andere
uren dicht. Hiervoor is een aantal oplossingen gevonden.

- Sluiting op maandagochtend tot 13:00 is na een weekendopenstelling aanvaardbaar
- Sluiting van de slecht bezochte dinsdagavond in Centrum.
- Sluiting en verschuiving van een paar zeer slecht bezochte uren in bibliotheek Oost

Omdat dit de kosten niet dekt, is gezocht naar een alternatief in de vorm van onbemande uren: van
dinsdag tot en met vrijdag zal bibliotheek Centrum tussen 10:00 en 12:00 onbemand open zijn. We
spreken over “zelfservice uren”. De klant kan dan wel gebruik maken van de faciliteiten van de
bibliotheek maar er is geen personeel aanwezig voor de ledenadministratie en de informatiebalies.
Wél is er personeel aanwezig voor calamiteiten (bijv. uitleenapparatuur die vastloopt) en het
inschrijven van nieuwe leden. Onbemande uren zijn uitgebreid getest in andere bibliotheken in het
land en worden steeds meer toegepast. Ze zijn niet bedoeld als vervanging van het normale
bibliotheekwerk, maar als toevoeging, om langer open te kunnen zijn.
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Huidige uren Centrum en Oost

Bibliotheek Centrum:
Maandag 11.00 – 20.00 uur
Dinsdag 11.00 – 20.00 uur
Woensdag 11.00 – 18.00 uur
Donderdag 11.00 – 20.00 uur
Vrijdag 11.00 – 18.00 uur
Zaterdag 11.00 – 17.00 uur

Totaal: 47 uren

Bibliotheek Oost:
Maandag 15.00 - 18.00 uur
Dinsdag gesloten
Woensdag 11.00 – 18.00 uur
Donderdag 10.00 – 12.00 en 15.00 – 20.00 uur
Vrijdag 11.00 – 18.00 uur
Zaterdag 11.00 – 14.00 uur

Totaal: 27 uren

Totaal Centrum en Oost: 74 uur.

Openingsuren Centrum en Oost vanaf 1 september 2011

Bibliotheek Centrum:
Maandag 13.00 – 20.00 uur
Dinsdag 10.00 – 18.00 uur
Woensdag 10.00 – 18.00 uur
Donderdag 10.00 – 20.00 uur
Vrijdag 10.00 – 18.00 uur
Zaterdag 11.00 – 17.00 uur
Zondag 12.00 – 16.00 uur

Totaal 51 uren

Oost
Maandag 14.00 - 17.00 uur
Dinsdag gesloten
Woensdag 11.00 – 17.00 uur
Donderdag 15.00 – 20.00 uur
Vrijdag 11.00 – 17.00 uur
Zaterdag 11.00 – 14.00 uur

Totaal 23 uur

Totaal Centrum en Oost: 74 uren
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TOELICHTING PILOT BIBLIOTHEEK OP STATION HAARLEM
De eerste treinstationbibliotheek van Europa start in Haarlem!

Plan
In augustus 2011 opent Europa’s eerste bibliotheek op een treinstation op station Haarlem centrum.
Deze unieke voorziening wordt gevestigd in het prachtige voormalige telegraafkantoor/seinhuis op het
middenperron. De Bibliotheek op het station Haarlem is de eerste van een netwerk van bibliotheken
op stations verspreid over het hele land.

Achtergrond
De klant heeft het druk en de bibliotheek komt naar hem toe. Vooral 18- tot 25-jarigen en werkende
mannen zijn interessante nieuwe doelgroepen, zo blijkt uit onderzoek dat samen met NS is gedaan.
De klant kan lenen op het ene station en terugbrengen op het andere. Naast de uitgekiende actuele
collectie biedt de bibliotheekruimte een aantrekkelijk verblijf. De klant kan onder genot van een goede
kop koffie of thee ook kranten en tijdschriften lezen en internet en e-mail raadplegen. De formule is
modern en professioneel en wordt voortdurend vernieuwd en aangepast aan de veranderende eisen
van de klant. Doordat de Bibliotheek op het station klein is kunnen nieuwe technologieën en diensten
snel worden uitgeprobeerd, bijv. rond digitale informatie. Het imago van de openbare bibliotheek zal
positief beïnvloed worden.

De stationsbibliotheek is open van maandag tot vrijdag, in de spits, van 7 tot 9 uur en van 16 tot 19
uur en wordt bemand door één medewerker. De ruimte voor de bibliotheek is 100 m2 groot.
Aanpalend is nog een ruimte van 65 m2 waarvoor de NS een huurder zoekt die goed combineert met
de bibliotheek, bijvoorbeeld een koffiegelegenheid. Binnen de bibliotheek wordt een informatieplek
gecreëerd voor City Marketing en de grote Haarlemse podia.

Project partners
ProBiblio, serviceorganisatie voor bibliotheken in Noord- en Zuid Holland, leidt dit project, dat al 5 jaar
geleden is gestart. De bibliotheken van Haarlem en omstreken, Den Haag en Zwolle zijn betrokken,
evenals de provincie Noord-Holland en de Nederlandse Spoorwegen.

Tarief
De Bibliotheek op het station wordt een aparte formule, met een eigen tariefstructuur. Het is mogelijk
lid te worden voor €40. Leden van Bibliotheek Haarlem en omstreken betalen slechts €10. Ook is het
mogelijk – en dat is nieuw – om alleen per geleend boek te betalen. De leenvoorwaarden, het
bibliotheeksysteem en de website zullen verschillend zijn van die van de Bibliotheek Haarlem en
omstreken in verband met de landelijke samenwerking. De Bibliotheek op het station is gericht op
nieuwe leden, treinreizigers, niet op omwonenden van het station.
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Pilot
In eerste instantie is de Bibliotheek op het station Haarlem een proef van 23 maanden, te verlengen
tot 4 jaar. Na 4 jaar wordt de stationsbibliotheek opnieuw geëvalueerd en bij succes indien mogelijk
voortgezet.

Bekostiging
Implementatie van de stationsbibliotheek wordt volledig bekostigd m.b.v. subsidie van de provincie
Noord-Holland. Exploitatie is verdeeld tussen bibliotheek Haarlem en omstreken (binnen de huidige
begroting) en ProBiblio. Leveranciers geven korting en er wordt nog verder gezocht naar sponsoren.

Promotie
Op 21 september vindt de officiële opening plaats. We mikken op landelijke media-aandacht en zien
dit als een kans voor positieve promotie van Haarlem.
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TOELICHTING TARIEVEN ANDERE BIBLIOTHEKEN
Zie hieronder een overzicht van tarieven van een aantal andere bibliotheken.

Tarieven 2011 Budget Basis Comfort Top
Haarlem en
omstreken

Haarlempas,
Heemstede
regeling
voor minima

32/30* 41,50/39,50*

Duinrand 21,50 29 45
Velsen 16 29 40
Haarlemmermeer 32,50 40 60
IJmond 18,50 33,50 48
Amsterdam Stadspas 27,50
Amstelland 35
Hilversum 39 57
Hoorn 36,50
Kennemerwaard 29,50 39,90 57,90
Waterland 38,50/36* 69,50/67
Almere 39/36,50* 47,50/45*
Zaanstreek 20 30 40 60
Eindhoven 32,50 38,50 48,50
Groningen 31 41 57

* met automatische incasso


