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Raadsvragen

Nr. RV17.0041 (2017)
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 9 juli 2017 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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bent u als college vooraf gekend in het besluit van de Kopgroep Bibliotheken om de
huidige directeur te ontslaan en deze functie te vervullen vanuit de “eigen gelederen”?
Wat is uw perceptie/oordeel van/over de bovengenoemde voorgenomen maatregel?
Bent u het met ons eens dat een degelijke organisatie en personele vulling voor de
bedrijfsvoering van een bibliotheek van groot belang is?
Bent u het met ons eens dat de aanzienlijke bijdrage aan de Kopgroep Bibliotheken in
de vorm van €1,6 miljoen subsidie per jaar zekere eisen aan en garanties van die
organisatie rechtvaardigt?
Bent u het met ons eens dat als de bedrijfsvoering van de Kopgroep Bibliotheken
onvoldoende garantie biedt voor continuïteit de subsidie relatie moet worden herzien?
Bent u het met ons eens dat gelet op de subsidierelatie en het belang voor Den
Helder in retrospect wellicht zorgvuldiger had moeten worden gekeken naar de
voorgenomen verhuizing van kopgroep Bibliotheken naar school 7?
Hoe garandeert u het voortbestaan van een adequate bibliotheekfunctie binnen Den
Helder in de toekomst?

Wij beantwoorden deze vragen als volgt:
1. Bent u als college vooraf gekend in het besluit van de Kopgroep Bibliotheken om de huidige
directeur te ontslaan en deze functie te vervullen vanuit de “eigen gelederen”?
Ja, de wethouder Cultuur is in de week van de bekendmaking op de hoogte gesteld
van het voorgenomen besluit van de Raad van Toezicht van de KopGroep
Bibliotheken.
2. Wat is uw perceptie/oordeel van/over de bovengenoemde voorgenomen maatregel?
De bedrijfsvoering is primair een verantwoordelijkheid van de KopGroep Bibliotheken
zelf, hier gaat het college niet over. Voor het college is van belang dat de gemaakte
subsidieafspraken worden nagekomen. Daar voldoet de KopGroep Bibliotheken aan.
3. Bent u het met ons eens dat een degelijke organisatie en personele vulling voor de
bedrijfsvoering van een bibliotheek van groot belang is?
Een goede bedrijfsvoering is van belang en het is aan de KopGroep Bibliotheken om
dit vorm te geven. Als college richten wij ons voornamelijk op de inhoudelijke
subsidieafspraken en wordt er niet specifiek naar de organisatie en personele vulling
gekeken.
4. Bent u het met ons eens dat de aanzienlijke bijdrage aan de Kopgroep Bibliotheken in de
vorm van €1,6 miljoen subsidie per jaar zekere eisen aan en garanties van die organisatie
rechtvaardigt?
Gelijk aan de andere subsidieontvangers is de algemene subsidie verordening 2013
op de KopGroep Bibliotheken van toepassing. Hierin zijn voorwaarden en garanties
vastgelegd ten opzichte van subsidieontvangers. Tevens worden er aanvullende
inhoudelijke afspraken met de KopGroep Bibliotheken gemaakt middels een
budgetovereenkomst. Hierin maken wij afspraken over de te behalen doelstellingen en
activiteiten die daar bij horen. Het is vervolgens de verantwoordelijkheid van de
KopGroep Bibliotheken om te zorgen dat haar organisatie deze doelstellingen en
activiteiten uit kan voeren.
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5. Bent u het met ons eens dat als de bedrijfsvoering van de Kopgroep Bibliotheken
onvoldoende garantie biedt voor continuïteit de subsidie relatie moet worden herzien?
Dit is op dit moment niet aan de orde.
6. Bent u het met ons eens dat gelet op de subsidierelatie en het belang voor Den Helder in
retrospect wellicht zorgvuldiger had moeten worden gekeken naar de voorgenomen
verhuizing van kopgroep Bibliotheken naar school 7?
De KopGroep Bibliotheken richt zich op de vier gemeenten in de Kop van NoordHolland. De huidige maatregelen in de bedrijfsvoering van de KopGroep Bibliotheken
komen voort uit de ontwikkelingen bij de gemeenten Hollands Kroon en Schagen
(waar bezuinigingen zijn doorgevoerd) en niet door de verhuizing naar School 7. Dit
blijkt onder meer uit de begroting 2017, waarbij er specifiek voor Den Helder geen
sprake is van een tekort. Kortom, de huidige exploitatieraming bevestigt dat de
destijds gemaakte keuze niet in twijfel hoeft te worden getrokken.
7. Hoe garandeert u het voortbestaan van een adequate bibliotheekfunctie binnen Den Helder in
de toekomst?
In algemeenheid geldt dat wij op basis van de subsidierelatie afspraken maken met de
KopGroep Bibliotheken over de bibliotheekfunctie. Mocht de KopGroep Bibliotheken
dit in de toekomst niet meer kunnen uitvoeren, waar op dit moment trouwens absoluut
geen sprake van is, kan er worden besloten om de subsidie aan een andere
organisatie te gaan verstrekken.

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.
Den Helder, 25 juli 2017
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,
burgemeester
Koen Schuiling

secretaris
Robert Reus
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