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1. Inleiding 

De Bibliotheek Haarlem en omstreken is per 1 januari 2013 gefuseerd met Bibliotheek 

Duinrand, om zo doelmatiger en efficiënter te kunnen werken. Tezamen vormen zij De 

Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland.  

De tarieven van de bibliotheek in Haarlem worden jaarlijks voorgelegd aan de raad van de 

gemeente Haarlem. Dit was zo afgesproken tijdens de verzelfstandiging van de 

Stadsbibliotheek Haarlem. 

In het kader van efficiëntie en bedrijfsmatig werken wordt nu voorgesteld om het jaarlijks 

voorleggen van de tarieven aan de raad los te laten. Aangezien er één tarief is voor alle 

betrokken gemeenten, te weten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Hillegom, Spaarndam en 

Zandvoort, is het organisatorisch onhaalbaar om individuele gemeenten om hun toestemming 

te vragen over de tarieven.  

De tarieven van de betrokken gemeenten zijn al op elkaar afgestemd. De Bibliotheek Zuid-

Kennemerland hanteert een tarief dat gemiddeld is voor de regio en het land. Per 2014 zal een 

verhoging met inflatie plaatsvinden. 

 

In de Cultuurnota Haarlem 2013-2020, die op 4 juli 2013 is vastgesteld 

(STZ/EC/2013/227943) wordt al verwezen naar dit voornemen.  

 

2. Voorstel aan de raad 

Het college stelt de raad voor: 

 De bevoegdheid tot het jaarlijks voorleggen aan de raad van de tarieven van de 

bibliotheek Zuid-Kennemerland met ingang van 2014 te laten vervallen. 

 

3. Beoogd resultaat 

Als de tarieven niet meer hoeven te worden voorgelegd aan de raad, kan efficiënter en 

bedrijfsmatiger gewerkt worden door de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. Ook binnen de 

gemeente Haarlem zelf leidt dit tot efficiëntie. 

Het is de bedoeling dat er één tarief komt voor alle betrokken gemeenten. 

 

4. Argumenten 

Commissievergadering 

In de vergadering van 27-09-2012 van de commissie ontwikkeling, waarin het loslaten van de 

vaststelling van de tarieven door de raad is besproken, werd geconstateerd dat een dergelijk 

voorstel op steun van de raad kon rekenen. 

 

Bedrijfsmatig werken 

Door de tarieven over te laten aan de verzelfstandigde organisatie kan beter en sneller 

ingespeeld worden op ontwikkelingen in de markt, zoals het aanbieden van verschillende 

soorten abonnementen voor verschillende soorten gebruikers en het anticiperen op nieuwe 

ontwikkelingen, zoals E-books. 

Dit is tevens een ontwikkeling die past binnen de huidige verzakelijking van de 

gemeentelijke subsidiesystematiek, waarbij de instellingen als gelijkwaardige partners 

worden gezien. 
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Efficiëntie  

Efficiëntie wordt bewerkstelligd doordat de andere betrokken gemeenten niet volgend hoeven 

te zijn, nadat de raad van de gemeente Haarlem kennis heeft genomen van de voorgestelde 

tarieven. Het traject van het vaststellen van de tarieven wordt hiermee vereenvoudigd.  

Ook binnen de gemeente Haarlem leidt dit tot een vermindering van de werkbelasting, omdat 

niet jaarlijks een nota hoeft te worden voorbereid en vastgesteld. 

 

Promotiemateriaal 

De tarieven moeten al in oktober worden opgenomen in het promotiemateriaal van de 

Bibliotheek Zuid-Kennemerland. Dit is een deadline die elk jaar moeilijk te halen is. Dit 

proces zal vergemakkelijkt worden als de tarieven niet jaarlijks hoeven te worden voorgelegd 

aan de raad. 

 

Gemeenschappelijk belang 

Het uitgangspunt is dat de bibliotheek net zoals de gemeente Haarlem het belang van 

doelgroepen en ledenaantallen voorop zal stellen, waardoor de tarieven niet onverantwoord 

snel zullen stijgen.   

 

Prestatieafspraken 

De tariefstelling zal worden betrokken bij de prestatieafspraken. Hierbij kan in het kader van 

de jaarlijkse bespreking van de prestatieafspraken corrigerend worden opgetreden indien naar 

het oordeel van de gemeente de tarieven onevenredig snel stijgen. Er zal in de 

prestatieafspraken een systematiek worden overeengekomen waarbij de gemeente in het 

kader van de prestatieafspraken goed- of afkeuring kan uitspreken over voorgenomen 

tariefswijzigingen en daaraan eventueel consequenties kan verbinden wat betreft de te 

verstrekken subsidie.  

 

5. Kanttekeningen 

Invloed gemeente 

De raad heeft met het overlaten van de tarieven aan de Bibliotheek Zuid-Kennemerland zelf 

geen invloed op de hoogte van de tarieven. Door middel van het jaarlijks overleg in het kader 

van subsidiëring van de bibliotheek zou de gemeente Haarlem echter nog steeds kunnen 

ingrijpen in de tarieven. Omdat de raad en de bibliotheek dezelfde doelstelling nastreven, 

namelijk het bereiken en betrekken van zoveel mogelijk inwoners bij de activiteiten van de 

bibliotheek, wordt verwacht dat dit middel niet nodig zal zijn. 

 

6. Uitvoering 

De bibliotheek Zuid-Kennemerland zal per brief op de hoogte worden gebracht van het 

besluit van de raad.  

 

7. Bijlagen 

Geen 

 

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: 

(zie tekst ‘voorstel aan de raad) 

 De bevoegdheid tot het jaarlijks voorleggen aan de raad van de tarieven van de 

bibliotheek Zuid-Kennemerland met ingang van 2014 te laten vervallen. 

 

Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie) 

 

De griffier    De voorzitter 

 
 


