Motie “Open de bibliotheken”
De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 23 december 2021,
naar aanleiding van de vaststelling van het Cultuurplan 2022-2028,
constaterende dat,
-

gemeente met het Cultuurplan 2022-2028 de ambitie uitdraagt om cultuureducatie te
versterken (ambitie 4)

overwegende dat,
-

bibliotheken een grote bijdrage leveren aan educatie en geestelijk welzijn,

-

Bibliotheek Zuid-Kennemerland met een jaarlijkse exploitatiesubsidie van 4,3 miljoen
euro binnen de cultuurbegroting de belangrijkste speler is om aan deze en andere
ambities uit het Cultuurplan 2022-2028 vorm te geven,

-

met het voortduren van de coronapandemie en de bijkomende maatregelen
(waaronder sluiting van de bibliotheken en andere instellingen) een groot beroep
wordt gedaan op de samenleving om op een creatieve, alternatieve manier publiek
en afnemers van diensten en producten te bereiken,

-

de bezoekersaantallen van Bibliotheek Zuid-Kennemerland zijn gehalveerd van
732.000 bezoekers in 2019 naar 366.000 bezoekers in 2020,

-

tijdens de lockdown begin 2021 boekenpakketjes konden worden afgehaald met door
bibliotheekmedewerkers vooraf geselecteerde titels,

-

in eerdere commissievergaderingen is geconstateerd dat de openingstijden van de
bibliotheekvestigingen, met name in de avonduren, te wensen over laat: de vestiging
Haarlem Centrum is alleen op maandag en donderdag geopend tot 20 uur, de rest
van de week sluit de vestiging om 18 uur (zondag 16 uur). Voor de overige
vestigingen in Haarlem zijn de openingstijden nog beperkter.

verzoekt het College;


met directie (en medewerkers) van Bibliotheek Zuid-Kennemerland in gesprek te
gaan om, in he 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 eerste kwartaal
van 2022 te arrangeren en de commissie 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



de commissie Ontwikkeling uiterlijk voor de behandeling van de Kadernota over de
gemaakte principe-afspraken te informeren, inclusief 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,

en gaat over tot de orde van de dag
Gertjan Hulster

John Oomkes

Peter van de Doel

Actiepartij

PvdA

GroenLinks

