
 

Horn, 26 januari 2015 
 
Geacht College van B en W, 
 
Naar aanleiding van de op 1 januari 2015 ingegane nieuwe Wet stelsel openbare 
bibliotheekvoorzieningen (Wsob) wil D66 Leudal aandacht vragen voor een aantal aspecten in deze 
wet die van belang zijn voor onze gemeente. Deze wet is ook wel bekend als de bibliotheekwet 
 
D66 Leudal was en is fel tegenstander van de forse bezuiniging op de bibliotheek. Door de subsidie 
terug te brengen van circa 690.000 euro in 2013 naar een bedrag van circa 170.000 euro in 2016 
brengt u het voortbestaan van bibliotheken in Leudal in groot gevaar. Hier maakt D66 Leudal zich 
ernstig zorgen over omdat met name kinderen van de basisscholen door het verdwijnen van 
bibliotheken worden belemmerd in hun ontwikkeling doordat de toegang tot lezen wordt 
bemoeilijkt.  
 
In de bibliotheekwet is vastgelegd dat iedere Nederlander toegang moet hebben tot een openbare 
bibliotheek, zowel in fysieke als digitale vorm. Deze vormen moeten inwoners de mogelijkheden 
geven om o.a. zichzelf te ontwikkelen, elkaar te ontmoeten en kennis te maken met kunst en cultuur. 
De bibliotheek zou ook een belangrijke taak moeten vervullen bij de bestrijding van de 
laaggeletterdheid in de samenleving. Hiervoor kan verbinding worden gezocht met partners op het 
gebied van Zorg en Welzijn en Werk en Inkomen. Bij alle aspecten is maatwerk noodzakelijk; in ons 
landelijke Leudal zijn andere behoeftes dan in stedelijke gebieden. 
 
D66 Leudal wil graag weten hoe het College aan bovenstaande aspecten wil gaan voldoen, gelet op 
de grote bezuinigingen op de bibliotheek. Hoe gaat u de toegang tot een openbare bibliotheek voor 
de inwoners van Leudal faciliteren? Hoe gaat u het inwoners van Leudal mogelijk maken om zichzelf 
d.m.v. de bibliotheek te ontwikkelen, elkaar te ontmoeten en kennis te maken met kunst en cultuur? 
Hoe gaat u laaggeletterdheid bestrijden? Gaat u inzetten op samenwerking met buurgemeenten en 
sociale partners? En zo ja, hoe gaat die samenwerking eruitzien? 
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor de beantwoording van onze vragen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Kaj Beurskens 
Raadslid D66 Leudal 
 


