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10 november 2020
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De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 10 november 2020,

kennis genomen hebbend van:
 De tabel op blz. 47 van de Programmabegroting over de verlaging van de
subsidie voor de bibliotheek;
 De tekst op blz. 47 van de Programmabegroting over de Doorontwikkeling
bibliotheekvoorziening;
 Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen;
 Bibliotheekconvenant 2020-2023;

overwegende dat:
 De bibliotheek één van de ”grote” voorzieningen in Veldhoven is;
 De gemeenteraad deze voorzieningen wil houden;
 De bibliotheek een grote rol heeft in allerlei activiteiten die meehelpen aan het
geluk van de inwoners van Veldhoven;
 In artikel 5 van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen de volgende
functies van een bibliotheek staan:
o Beschikbaar stellen van kennis en informatie;
o Bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en onderwijs;
o Verbeteren van lezen en kennis laten maken met geschreven tekst;
o Organiseren van ontmoeting en debat;
o Kennis laten maken met kunst en cultuur;
 In artikel 6 van de hiervoor genoemde wet afspraken staan voor het verlagen
van de vergoeding (subsidie). Vooraf aan het besluit moet de gemeente
overleggen met personen die ermee te maken hebben, waaronder
buurgemeenten en onze burgers;
 In het convenant afspraken zijn gemaakt waar ook de lokale overheden hun
aandacht op moeten richten;
 In de afspraken uit het vorige punt drie grote maatschappelijke opdrachten
genoemd zijn:
o Mensen helpen die moeite hebben met lezen en schrijven en zorgen
voor meer leesplezier;
o Zorgen dat iedereen digitaal mee kan doen en kan profiteren van
digitalisering;
o Aanmoedigen van persoonlijke ontwikkeling zodat iedereen aan het
werk kan blijven;

spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 20.075 als volgt te wijzigen:
1. De verlaging van de vergoeding (subsidie) voor de bibliotheek uit de
Programmabegroting te halen;
2. De tekst onder Doorontwikkeling bibliotheekvoorziening zo te veranderen:
Onderzoeken of een verhuizing naar de benedenverdieping van het
gemeentehuis, financieel en volgens de regels van het bouwen, haalbaar is.
Deze verhuizing moet bijdragen aan de taak van de gemeente om te zorgen
voor een sterke complete, honderd procent bibliotheekvoorziening. We gaan uit
van de Wet openbare bibliotheekvoorzieningen en het bibliotheekconvenant
2020-2023;

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming

27 stemmen – (VERWORPEN)

Voor

13 stemmen (Senioren Veldhoven, VSA, CDA, D66, BPV, Lokaal
Liberaal)

Tegen

14 stemmen (VVD, GBV, PvdA)

Voor
Karen Gielis
Mariëlle Giesbertz
Elly de Greef
Ingrid Hartlief
Mark van Hulsy
Rien Luijkx
Yvonne Luijkx
Wim Peters
Maarten Prinsen
Bjorn Wijnands
Ton Bolsius
Gerrit Coppens
Marionne van Dongen

Tegen
Eric van Doren
Tavita van Galen
Wim Groenendijk
Frans Hofmeester
Jean-Pierre Kaspers
Wim Meijberg
Youri van Oorschot
Peter Saris
Jurre van de Velden
Vivianne van Wieren
Sander Antonis
Yentl van Bakel
Pierre Bijnen
Jos van Daele

