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Bibliotheek

Concrete vragen

1. Wat heeft de grote bezuiniging op bibliotheken voor gevolg
voor de situatie in Neer?
2. Moet de bibliotheekvestiging op de Hoogstraat per 1 januari
2016 of later in 2016 sluiten? Of kan deze vestiging voorlopig
toch op deze locatie geopend blijven?
3. Indien de vestiging gesloten moet worden: kan deze dan op
korte termijn worden verplaatst naar de basisschool?
Kortom: komt de leesfunctie in Neer niet in gevaar?
4. Is er in of nabij de basisschool voldoende ruimte voor
eventuele vestiging van een bibliotheekservicepunt? En wat is
standpunt van het schoolbestuur hierover?
5. Het bibliotheekgebouw wordt ook gebruikt door de
Heemkundevereniging. Houdt u hierbij rekening in uw
afwegingen? Loopt er momenteel overleg met deze
vereniging5
6. Wanneer gaat u eventuele veranderingen communiceren met
de inwoners van Neer?

Ambtelijk advies

Datum: 2-12-2015
Advies:
De vragen als volgt beantwoorden
1,2,3,4 Het bibliotheekpunt Neer zal verhuizen van de huidige locatie
naar basisschool. In overleg met SPOLT en de bibliotheek is naar
voren gekomen dat gedurende het lopende schooljaar 2015/2016
geen alternatieve ruimte kan worden gevonden in de basisschool de
Kwir. Het bibliotheekpunt wordt voor de rest van het lopende
schooljaar in een deel van de huidige bibliotheekruimte inge richt, dit
in afwachting van (voldoende) beschikbare ruimte in de school. In
de zomer van 2016 wordt dan verhuisd naar de beschikbaar gestelde
ruimte.
5 Ja er is rekening gehouden met de heemkundevereniging. Begin
2016 zal er met hun contact worden opgenomen

6. De afspraak is gemaakt dat de gemeente, SPOLT en bibliocenter
eind november 2015 gezamenlijk gaan communiceren naar bewoners
van de gemeente.
Akkoord college of
portefeuillehouder

Datum: 3-12-2015
Akkoord van (wie): John van den Beuken

