
 

Nb: de ambtelijke organisatie verzorgt de gepresenteerde informatie en zo nodig een kort verslag van de bijeenkomst. 

 
 

UITNODIGING  
 
 
Aan : Raads-, college- en commissieleden 
Onderwerp : Themabijeenkomst 
Datum : 4 oktober 2011 
Van : griffie 
Aanvang : 20.15 uur  
Locatie : Bibliotheek Bergen 
 

 

Themabijeenkomst  
‘Aanzet bibliotheekvisie’ 

 
 
In december wordt een bibliotheekvisie aan de raad voorgelegd met besluiten over de 
subsidiering in de komende vier jaar. Het drievestigingenbeleid (een bibliotheek in Bergen, 
Schoorl en Egmond) staat onder druk door de financiële moeilijkheden van de bibliotheek. Op 
26 mei heeft de ARC beleidskaders meegegeven aan het college met betrekking tot de 
bibliotheekvisie.  
 
Doel: Toetsen bibliotheekbeleid aan de wensen van de raad. (“Is de raad bereid tot een forse 
verhoging van de subsidie of moeten belangrijke wijzigingen worden aangebracht in het 
bestaande beleid”) 
 

Agenda: 

20.15  uur  Opening door de voorzitter   
 
20.15 uur  Korte introductie door wethouder  
 
20.20 uur Presentatie en toelichting door: 
                        -  Gemeente Bergen strategieën en mogelijkheden, Ingrid van Veldhuizen  
                        -  Fusiepartner Kennemerwaard, Erna Winters  
 
20.45 uur  Ruimte voor discussie door aanwezigen 
   raads- en commissieleden 
 
21.10 uur  Toelichting op het vervolgtraject door de wethouder 
 
21.30 uur Streeftijd afsluiting 
 Gelijktijdig vindt er om 20.00 uur in de Beeck  de presentatie “Routekaart Energieneutraal Bergen” plaats. Gevolgd 
door de presentatie“Plan van aanpak  energiebesparing openbare verlichting”  en om 22.05 uur het bekijken van 
LED-verlichting op locatie in het centrum van Bergen 

 
Bijlage: uit het verslag van de Algemene Raadscommissie d.d. 26 mei 2011 
 

Bergen, 20 september 2011 
 



 

                                                                                                         
 
 

VERSLAG sessie B Algemene raadscommissie van 26 mei 2011 

  

 
 
 

Agendapunt B 4: Verzoek van D66 om onderwerpen voor een kaderstellende notitie aan 
het college mee te geven inzake de ontwikkelingen van de openbare Bibliotheek 
gemeente Bergen 

 
Aanwezig 

Commissieleden: 
 
Van der Leij (PvdA);  
Mesu (CDA);  
Diels, Zeiler (GB); 
Meedendorp, Smit (VVD); 
Braak-van Kasteel (GL); 
De Ruiter, Snijder (D66) 
 
Voorzitter:  
Schiering 

Collegeleden: 
 
Luttik-Swart 
 

Commissiegriffier: 
 
Bosch-van Opzeeland 

 
 
Opmerkingen2 

De heer Wouters spreekt namens de bibliotheek in. 
Het verzoek van D66 om onderwerpen voor een kaderstellende notitie ontwikkelingen 
openbare bibliotheek Bergen mee te geven aan het college wordt toegelicht door de indiener 
dhr. Snijder. Voor D66 zijn de kernvragen: visie langere termijn voor de bibliotheek, bibliotheek 
2020 proof maken, voldoende betaalbaar met goede service voor de gebruikers.  
De overige partijen steunen het verzoek van D66 en de volgende kaders worden genoemd: 

- kernenbeleid, waarbij niet iedere vestiging gelijkwaardig is (openstelling meenemen, 
diensten/producten); 

- fusie voors/tegens goed beoordelen; 
- financiën; 
- out of the box denken, bv. anders organiseren van uitgifte (externen, die niet uit het veld 

komen betrekken bij denkrichtingen) 
- digitaliseren 
- balans zoeken tussen nieuwe ontwikkelingen en het oude daarin meenemen. 
- Integraal beleid, meerdere functies in en om bibliotheek inrichten. 

De portefeuillehouder geeft aan dat de visie op de bibliotheek gepland staat voor het 4e 
kwartaal 2011. De situatie die nu voorligt noopt tot het nemen van een aantal besluiten. De 
problematiek is besproken. Het is zaak de kosten beheersbaar te maken en een professionele 
organisatie te houden. Er zullen keuzes gemaakt moet worden en deze worden voorgelegd in 
de visie. Het fusievoorstel is een gezamenlijk punt van het stichtingsbestuur en het college. De 
portefeuillehouder laat uitzoeken wiens bevoegdheid dit is college/raad. 
 
(noot van de griffier: gebleken is dat dit een college bevoegdheid is) 
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