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Geachte raadsleden. 

Op 5 september 2013 heeft u besloten akkoord te gaan met het loslaten van de 
vaststelling van de tarieven van de Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland door 
de raad (STZ/EC/2013/243068). Door de commissieleden is daarbij aangegeven dat 
de raad wel gemformeerd wil blijven over de hoogte van de tarieven. 

Conform deze afspraak stuur ik u hierbij een overzicht van de tarieven 2015 van de 
Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland. De tarieven zijn met iets meer dan de 
trend verhoogd. Informatie over de openingstijden zal opgenomen worden in het 
prestatieplan 2015. 

Met vriendetyke gr )et, 

Jack van der Hoek 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden. 
Bezoekadres: Grote Markt 2, Haarlem 
www.haarlem.nl 



De Bibliotheek Zuid-Kennemerland - Tarieven 2015 

De Bibliotheek Zuid-Kennemerland is van plan per januari 2015 haar tarieven aan te 
passen. Het gaat om een aanpassing van het basistarief die marginaal afwijkt van de trend. 

• Het tarief van het Basis abonnement wordt verhoogd van 37 naar 38 euro. 
• Het tarief van het Comfort abonnement wordt verhoogd van 50 naar 52 euro. 
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TARIEVENOVERZICHT 2014 2015 
Basis Comfort Basis Comfort 

jeugd tot 18 jaar gratis 13,00 gratis 13,00 
18 jaar en ouder 37,00* 50,00* 38,00* 52,00* 

* Klanten met automatische incasso krijgen 2 euro korting 

Uitleg 
• Het Basistarief wordt verhoogd met 2,7%. Het streven is om het Basistarief slechts 

trendmatig te verhogen. Inflatie in 2013 was 1,7%. De salariskosten zijn echter 
gestegen met 2,5 %. 

• Het Comfort abonnement geeft meer service, de klant kan zelf kiezen of ze hiervoor 
kiest. Prijstoename in 2015 is 4,0%. 

• Per 2016 zullen de landelijke bibliotheken samen overgaan op een nationale 
bibliotheekpas. Een bibliotheeklid kan dan terecht in het hele land en overal boeken 
halen en terugbrengen. De bibliotheken hanteren vanaf 2016 dezelfde tariefstructuur en 
er zullen ranges zijn waarbinnen de tarieven zullen liggen, maar deze zijn nu nog niet 
bekend. Uit analyse van de huidige tarieven in Noord- en Zuid-Holland blijkt dat we in 
2014 met het Basistarief ongeveer 2 euro onder het gemiddelde zitten en met het 
Comforttarief 11 euro onder het gemiddelde. 


