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Onderwerp
Motie 29.07 AP PVdA GLH Open de bibliotheken

Omschrijving
verzoekt het College;
Met directie (en medewerkers) van Bibliotheek Zuid-Kennemerland in 
gesprek te
gaan om, in het licht van de coronamaatregelen die soms wel, soms niet tot 
sluiting
van de vestigingen leiden, te zien op welke wijze een zo breed mogelijk 
publiek op
een zo ruim mogelijke manier in de gelegenheid kan worden gesteld om van 
het
aanbod van boeken en overige middelen en diensten gebruik te kunnen 
maken;
Gelet op het grillige verloop van de coronapandemie dit gesprek in het 1ste 
kwartaal
2022 te arrangeren en cie. Ontwikkeling van de uitkomsten op de hoogte te 
stellen;
Daarnaast te komen tot principe-afspraken omtrent ruimere 
(avond)openingstijden
van de bibliotheekvestigingen, ook in coronatijd;
Cie. Ontwikkeling uiterlijk voor de behandeling van de Kadernota over de 
gemaakte principe-afspraken te informeren, incl. een bijbehorend 
kostenplaatje
en dekkingsvoorstel;
Bij dit dekkingsvoorstel nadrukkelijk te onderzoeken in hoeverre de 
aanvullende
afspraken gedekt kunnen worden vanuit het in het Cultuurplan opgenomen 
subsidiebedrag van 4.622.348 euro.
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Stand van Zaken/afdoening
Met de bibliotheek is gesproken over de mogelijkheden tot verruiming van de openingstijden. De 
openingstijden waren in 2020 per vestiging:

Centrum: maandag en donderdag van 10.00 - 20.00, zondag van 12.00 -16.00 en de andere dagen 
van 10.00-18.00.
Schalkwijk: maandag en donderdag van 13.30 -17.30, zaterdag van 10.00 -14.00 en de andere 
dagen van 10.00-17.30 m.u.v. zondag (dicht).
Noord: maandag van 13.30 - 20.00, zaterdag van 10.00 -14.00 en de andere dagen van 10.00-17.30 
m.u.v. zondag (dicht).
Oost: woensdag van 10.00 -17.30, zaterdag van 10.00 -14.00 en de andere dagen van 13.30- 
17.30 m.u.v. dinsdag en zondag (dicht).

Deze verruiming van in totaal 26,5 uur kan gerealiseerd worden dankzij de invoering van self service uren 
gekoppeld aan een reorganisatie. Deze verruiming is volgens de bibliotheek het maximale dat binnen de 
huidige exploitatiesubsidie gerealiseerd kan worden. Inzet voor bibliotheek en gemeente is deze 
dienstverlening ook in een eventuele nieuwe coronapandemie te continueren.

De bibliotheek is sinds 2021 bezig met een stapsgewijze verruiming van de openingstijden: 
2021 - Bibliotheek Noord 1 extra ochtend (3,5 uur per week)
2021 - Bibliotheek Schalkwijk 2 extra ochtenden (7 uur per week)
2022 - Bibliotheek Haarlem Centrum 3 extra avondopenstellingen (6 uur per week)
2023 - Bibliotheek Haarlem Centrum 5 extra ochtendopenstellingen (totaal 10 uur)


