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Wassenaar, 16 april 2019 

 

 

Betreft: Noodklok financiële positie en toekomst van de bibliotheek Wassenaar 

 

 

Geachte Raad,  

 

De bibliotheek is voor een groot gedeelte afhankelijk van gemeentelijke subsidie. Het bedrag aan 

subsidie is al jaren structureel te laag. Daarbovenop ontving het bestuur van de bibliotheek enige 

maanden geleden de aankondiging dat de subsidie per 2021 met nog eens € 100.000 gekort zou 

worden. Recent kregen we mondeling het signaal dat de bezuiniging van de baan zou zijn.  Een 

mededeling is geen besluit. Voor de toekomst van de bibliotheek Wassenaar is duidelijkheid nodig.  

 

De afgelopen jaren zijn we in staat geweest op inventieve wijze bezuinigingen op te vangen door: 

- minder openstellingstijden 

- minder boekeninkoop 

- verhoging van tarieven 

- inzet van meer vrijwilligers 

De bibliotheek van Wassenaar dient de belangen van alle Wassenaarders, haar gebruikers en haar 

medewerkers. De grens is bereikt. 

 

Subsidie  Wassenaar in vergelijking tot het landelijke beeld 

Landelijk is de gemiddelde bijdrage van de gemeentelijke overheden aan hun bibliotheek € 17,50 per 

inwoner (exclusief huisvesting). Wassenaar heeft de subsidie in de afgelopen jaren teruggebracht 

tot € 10,40 per inwoner, maar liefst 41 % lager. Het bestuur doet een dringend beroep op de 

gemeente dit te herstellen en volgens de norm te bekostigen. 
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Het bestuur maakt daarom de volgende strategische keuze: 

1. Wij accepteren geen verdere bezuinigingen meer.  

2. Wij verwachten een normale bekostiging, die recht doet aan de dienstverlening van de 

bibliotheek. 

3. Wij willen de rol van de bibliotheek goed invullen en daarom “Bieb in Wassenaar open van 

10 uur tot 20 uur”.  

4. Wij verwachten van de gemeente een marktconforme huurprijs voor het pand waarin de 

bibliotheek is gehuisvest. 

5. Wij willen de krachten van onze 5522 leden, 109 vrijwilligers en 180.000 bezoekers bundelen 

in samenwerking met onze stakeholders, o.a. maatschappelijke organisaties, die wij bij onze 

vorige visie- en strategieontwikkeling hebben betrokken. 

 

Steunbetuigingen deden ons goed 

De laatste uitgaven van De Wassenaarse Krant stonden vol van steunbetuigingen van burgers voor 

onze bibliotheek: een uitstekende kwaliteit, maatschappelijke functie in Wassenaar en oppositie 

tegen bezuinigingen vormden de rode draad in deze berichten.  

 

Een toekomstbestendige bibliotheek voor alle Wassenaarders 

Alle burgers van Wassenaar hebben er belang bij dat de bibliotheek kan floreren in al haar facetten, 

niet in het minst daar waar het gaat om sociale cohesie en verbinding van dorpsgenoten. Een functie 

die voor Wassenaar van essentieel belang is. 

 

Wij willen hierover op korte termijn met u in gesprek in de raadscommissie. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur van de bibliotheek Wassenaar 

 

 

 

 

J.R. van Leeuwen, Voorzitter,  

 

 

 

 

M.M. Mewissen-Teeuw, secretaris. 
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