gemeente

Haariiemmerrnssr

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer

postbus 250
2130 AG Hoofddorp
Bezoekadres:
Raadhuisplein 1
Hoofddorp
Telefoon 0900 1852
Telefax 023 563 95 50

cluster
Contactpersoon
Telefoonnummer
UW brlef

Onskenmerk
Bijlage(n)
Onderwerp

Maatschappelijke en Economische Ontwikkeling
Lidia Ferrari
023 567 6792
d.d. 22 februari 2012
2012.0011514
Geen
Beantwoording vragen van de fractie van de PvdA over
Bibliotheek Haarlemmermeer

Verzenddatum

2 "MB1 2012

Geachte heer, mevrouw,
Op 22 februari 2012 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de PvdA over
Bibliotheek Haarlemmermeer. Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag I :
Klopt het dat er scenario's ontwikkeld worden waarin sluiting van filialen wordt overwogen?
Antwoord: alle grote cultuurinstellingen werken momenteel aan een plan om de
bezuinigingen op te vangen. Deze bezuiniging betreft de eerste tranche - efficiency korting van 5%, welke in twee fases (2,5% in 2013 en 2,5% vanaf 2014) structureel zal worden
toegepast. Daarnaast betreft het de tweede tranche bezuiniging van eveneens 5% per 2014,
die dan wel taakstellend kan zijn. Dit kan een gevolg hebben voor het activiteitenaanbod.

Vraag 2:
Op welke manier is de gemeente, als subsidiegever en opdrachtgever, betrokken bij het
opstellen van de scenario's?
Antwoord: Bibliotheek Haarlemmermeer is in eerste instantie verantwoordelijk voor het
opstellen van de scenario's. Wij hebben het concept bezuinigingsplan ontvangen en om
nadere gegevens gevraagd, zodat we een gedegen oordeel kunnen vormen en de
(maatschappelijke) consequenties duidelijk in beeld krijgen.
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Vraag 3:
Hoe wordt daarbij de kaderstellende rol van de gemeenteraad ingevuld?
Antwoord: indien de bezuinigingen niet geheel uit efficiency behaald kunnen worden en de
bezuinigingsplannen dus ook de producten en activiteiten van Bibliotheek Haarlemmermeer
en daarmee de service aan de inwoners raken, wordt dit voorgelegd aan uw raad. Over de
voortgang van de bezuinigingen wordt uw raad geïnformeerd in de Planning en Control
documenten.

Vraag 4:
Wij kunnen in hef meerjarenplan van de bibliotheek geen grote wijzigingen in het beleid
terugvinden. Klopt dat?
Antwoord: ten tijde van het schrijven van dit Meerjarenbeleidsplan was het bezuinigingsplan
nog niet zo ver gevorderd dat de plannen hier al in meegenomen konden worden. Aangezien
de bezuinigingscenario's complex en ingrijpend kunnen zijn, wordt dit in een apart plan
behandeld waar Bibliotheek Haarlemmermeer nu mee bezig is (Meerjarenbeleidsplan
2013-2016, Bibliotheek Haarlemmermeer, pagina 22).

Vraag 5:
Zijn er, bij hef verlenen van de subsidie voor 2012, afspraken gemaakt over de financiën op
langere termijn? Zo ja, waar kunnen wij dat lezen? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: de afspraken die we voor de lange termijn hebben gemaakt bestaan voornamelijk
uit de eerste en de tweede tranche bezuinigingen die Bibliotheek Haarlemmermeer moet
doorvoeren. Bibliotheek Haarlemmermeer is momenteel bezig met het opstellen van deze
plannen, die vanaf 2013 ingaan. Hierbij geldt dat de uitwerking op productniveau pas vanaf
2014 mag plaatsvinden.

Vraag 6:
Wanneer zal het programma van Eisen 2013 zijn opgesteld?
Antwoord: het Programma van Eisen 2013 dient voor 1 juli 2012 gereed te zijn.

Vraag 7:
Welke specifieke uitgangspunten zal het College aan de Bibliotheek meegeven?
Antwoord: de bezuiniging voor 2013 bestaat uit de helft van de eerste tranche. De
instellingen dienen de eerste tranche te realiseren door efficiency. Het Programma van
Eisen 2013 zal hierdoor inhoudelijk - op het gebied van activiteiten - nauwelijks veranderen.
Een aandachtspunt in het Programma van Eisen 2013 wordt het vergroten van de
samenwerking tussen de cultuurinstellingen in het Cultuurgebouw.
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Vraag 8:
Kunt u ons aangeven of de scenario's ook inzicht geven in de gevolgen voor onze inwoners?
Wij denken hierbij aan hef aantal (minderjarige) leden van de bibliotheek, het aantal
uitgeleende boeken, alsmede de bidrage van d e bibliotheek ter voorkoming van
laaggeletterdheid.
Antwoord: de scenario's zijn momenteel nog erg algemeen geformuleerd. We hebben
Bibliotheek Haarlemmermeer schriftelijk verzocht om de scenario's meer te onderbouwen
met financiële en cijfermatige gegevens, maar ook om het maatschappelijk effect van de
bezuiniging inzichtelijk te maken.

Vraag 9:
Deelt het college onze mening dat de synergievoordelen aangewend moeten worden om de
gevolgen van de bezuinigingen te temperen? Kan het college een inschatting geven van de
kosten die bespaard worden als gevolg van de synergie?
Antwoord: de instellingen in het Cultuurgebouw werken momenteel al op meerdere gebieden
samen. Hierbij gaat het voornamelijk om de 'koude taken' - de bedrijfsfuncties en taken die
direct verband houden met het fysieke gebruik van de accommodatie - zoals schoonmaak,
beveiliging, onderhoud, facilitaire dienst, contractbeheer water- en energieleveranciers.
Deze samenwerking wordt al nader doorgezet naar de 'warme taken'. We zijn in gesprek
met de Raden van Toezicht en de directies van de instellingen om deze samenwerking te
verbreden. De kosten die bespaard worden als gevolg van de samenwerking is een deel van
de realisatie van de eerste en de tweede tranche bezuinigingen.

Vraag 10:
Op welke manier gaat hef college hierop nader sturen?
Antwoord: in de komende Programma's van Eisen is samenwerking een belangrijke
prestatieafspraak.

Vraag I I :
Is het college van plan om de Bibliotheek Haarlemmermeer aan te spreken op haar
maatschappelijke verantwoordelijkheid en haar aan te sporen om eerst (in alle stilte)
onderzoek te doen naar oplossingen, deze oplossingen vervolgens met de gemeente te
bespreken en dan pas deze oplossingen te presenteren?
Antwoord: het is de verantwoordelijkheid van Bibliotheek Haarlemmermeer hoe om te gaan
met het proces rondom de bezuinigingen en de communicatie hieromtrent.
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Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
urgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
e secretaris, -- - - - -..

drs. C.H.J. Brugman

drs. TJ$LM/Weterings

