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Nr. RV18.0012 (2018) 

 

 
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Behoorlijk Bestuur betreffende 
KopGroep Bibliotheken 

 

 
Aan de fractie Behoorlijk Bestuur 

i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 
 

Op 22 januari 2018 heeft u onder verwijzing naar artikel 39 van het reglement van orde voor de 

vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over KopGroep Bibliotheken: 

 
Op 15 augustus 2017 heeft u vragen beantwoord van Behoorlijk Bestuur met betrekking tot de 
reguliere en aanvullende eisen die zijn gesteld aan de subsidieverstrekking van ca €1,6 miljoen per 
jaar aan de kopgroepbibliotheken.  
Het betreft de doelstellingen uit de visie en beleidskader cultuur kleurt het leven en een opsomming 
aanvullende doelstellingen (steunfunctie aan verenigingen, laaggeletterdheid, . In de beantwoording 
wordt aangegeven dat voor alle doelstellingen bijbehorende activiteiten zijn afgesproken. 
 
Daarom de volgende vraag: 
 

1. Kunt u een opsomming geven van alle activiteiten die door de kopgroepbibliotheken  in Den 
Helder zijn  georganiseerd die passen in de beleidsdoelstellingen zoals meegegeven in de 
subsidie voor 2017. 
 

2. Acht u deze activiteiten voldoende ter verantwoording van de subsidie van €1,6 miljoen aan 
de kopgroepbibliotheken. 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt 

 
1. Kunt u een opsomming geven van alle activiteiten die door de kopgroepbibliotheken  in 

Den Helder zijn  georganiseerd die passen in de beleidsdoelstellingen zoals 
meegegeven in de subsidie voor 2017. 

Ja. Dat betreft de volgende zaken:  

 

- De Bibliotheek op School  
- Het (laten) organiseren van educatieve doelgroep gerichte activiteiten  
- De organisatie van tussen- en naschoolse activiteiten voor kinderen op de basisschool 
- Aanbod in het kader van gezondheid, mediawijsheid en erfgoed (eventueel in 

samenwerking met andere partijen) 
- Programma Boekstart en een voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE) 
- Aanbod met activiteiten voor kinderen 
- Uitlenen van boeken  
- Aanwezigheid in de wijken 
- Verzorgen van leesstimuleringsprojecten 
- Taalvaardigheid van inwoners ontwikkelen door middel van onder andere taalhuizen, 

taalmaatjes, formulierenbrigade en ondersteuning AZC 
- Digivaardigheid bevorderen door middel van diverse cursussen 
- Ondersteunen van non formeel maatschappelijke participatie door onder meer leestafels, 

spreekuren en de bibliotheek aan huis 
- Verzorgen van ontmoeting en debat door middel van tentoonstellingen, debatten en 

lezingen 
- Faciliteren van kleine verenigingen en kleinere instellingen 
- Een podium bieden voor kleine gezelschappen 
- Samenwerking met partners in het stadshart en Willemsoord 
- Het verzorgen en meewerken aan culturele activiteiten 
- Inspannen om een prettige openbare verblijfplaats te zijn en een toename van het aantal 

bezoekers te genereren 
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2. Acht u deze activiteiten voldoende ter verantwoording van de subsidie van €1,6 miljoen 
aan de kopgroepbibliotheken. 

Ja. De definitieve vaststelling van de subsidie 2017 vindt plaats nadat de KopGroep 

Bibliotheken haar jaarstukken over 2017 heeft ingeleverd.   

 

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 13 februari 2018 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
 

 

 

 

 

secretaris 

Robert Reus  
 

 

 

 


