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Geachte Raad, College en toehoorders. Mijn naam is Patricia Janssen, ik ben woonachtig in 
Veldhoven en naast mijn beroepsmatige werkzaamheden voor Libra Revalidatie actief als 
voorzitter van de Raad van Toezicht van de Bibliotheek Veldhoven. Dank u voor de gelegenheid 
in te kunnen spreken.

Basis- en digitale vaardigheden
Dorine Prinsen heeft u verteld over hetgeen de 
Bibliotheek Veldhoven doet voor haar leden en de 
inwoners van Veldhoven. Maar de bibliotheek is er 
niet alleen voor haar leden en de inwoners, zij is ook 
een belangrijke partner voor de gemeente Veldhoven, 
ook waar het gaat om uitvoering van gemeentelijke 
plannen op het gebied van welzijn, gezondheid, 
cultuur en onderwijs.

Samen met lokale partners werkt de bibliotheek 
structureel aan de ontwikkeling van de Veldhovense 
inwoners. Leren en weten maakt sterker en zelfstan
diger en leidt tot meedoen in de maatschappij.
En in Veldhoven willen we dat iedereen mee doet 
en mee kan doen. Het coalitieakkoord spreekt onder 
meer over het verbeteren van toegankelijkheid van 
informatie zowel digitaal als op papier, inclusief 
aandacht voor mensen met een beperking.

De bibliotheek helpt mensen met basisvaardigheden 
zoals lezen en schrijven en digitale vaardigheden en 
biedt luisterboeken, groot-letterboeken en onder
steuning bij bijvoorbeeld het installeren van de 
Corona-melder app.

Werkgelegenheid
Het coalitieakkoord heeft aandacht voor werkgele
genheid, ook voor mensen met een beperking of 
afstand tot de arbeidsmarkt. De bibliotheek biedt 
naast stage- en werkervaringsplekken en vrij
willigerswerk ook mogelijkheden voor gesprekken 
met jobcoaches. We bieden informele en non-formele 
scholing en opleiding, wat bijdraagt aan betere 
inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

Citycentrum
De coalitie wil winkelcentra toekomstbestendig 
maken door flexibeler om te gaan met bestemming 
van leegstaande panden en ruimte bieden om 
'beleving' toe te voegen in winkelgebieden.
De bibliotheek zorgt voor reuring en bezoekers in 
het Citycentrum. Openbare voorzieningen in het 
stadshart geven immers drukte en daarmee mogelijk 
klandizie voor de winkels.
Een moderne bibliotheek is niet alleen een verzame
ling boeken; het gaat ook om een ontmoetingsplek, 
cursussen, lezingen en activiteiten. Alles bij elkaar 
trekt dat veel publiek, ook voor het City. Per jaar 
ontvangt de bibliotheek ruim 166.000 bezoekers.

Nieuwkomers
Voor wat betreft nieuwkomers beschrijft het coalitie
akkoord dat zij moeten worden gestimuleerd om deel 
te nemen aan het sociaal verkeer, inclusief 
communicatie. Ook hier speelt de bibliotheek een rol 
van betekenis. De bibliotheek richt zich met diverse 
Taalcafés, Taalmaatjes, de VoorleesExpress, voorlees- 
activiteiten in de bieb en een gerichte collectie 
boeken op zowel statushouders als expats. Zij kunnen 
op een sociale manier werken aan taalverwerving 
en taalbeheersing.

Belangrijke openbare plek
Tot slot, op pagina 5 van het coalitieakkoord, wordt er 
gesproken over een goed voorzieningenniveau en een 
uitnodigende openbare ruimte die voor alle inwoners 
toegankelijk is. De bibliotheek is de enige plek in 
Nederland waar je heen kunt zonder reden.
Waar je een praatje kunt maken zonder verplichte



consumptie, waar je een krantje kunt lezen of een 
boek, zonder dat iemand je vraag wat je komt doen. 
Dat maakt de bibliotheek tot een zeer belangrijke 
openbare plek in vele mensenlevens.

Ondergrens is bereikt
In de afgelopen acht jaar heeft de bibliotheek 35% 
moeten inleveren op subsidie. Daaruit kwamen onder 
meer een reorganisatie, een herinrichting, verder
gaande automatisering, toename van de efficiency 
en intensivering van de lokale samenwerking voort, 
maar werd tevens de ondergrens van onze mogelijk
heden bereikt.

Bibliotheekconvenant
Alle door Dorine en mijzelf genoemde activiteiten zijn 
geen luxe, maar noodzaak. Ook het recent afgesloten 
Bibliotheekconvenant, ook ondertekend door de VNG, 
spreekt van de sleutelrol die bibliotheken vervullen 
bij de maatschappelijke opgaven die voorliggen: 
aanpak laaggeletterdheid, sociale inclusie en een 
leven lang leren en ontwikkelen. Daarvoor zijn 
robuuste en volwaardige bibliotheken nodig.

Robuust zijn we als bibliotheek Veldhoven niet meer, 
we zijn inmiddels kwetsbaar als gevolg van jaren
lange bezuinigingen. Volwaardig zijn we nu nog wel, 
we voeren nu nog de vijf kernfuncties uit. Maar als de 
voorgenomen bezuiniging moet worden uitgevoerd 
kunnen we ook onze kernfuncties, die onderling sterk 
met elkaar verbonden zijn, niet allemaal meer 
uitvoeren.

Geschikte huisvesting
Een stabiele basis, zowel op het gebied van 
geïndexeerde subsidie als geschikte huisvesting moet 
waarborgen dat we onze activiteiten op het gebied 
van jeugd, onderwijs en sociaal domein kunnen 
blijven uitvoeren. Daarvoor is minimaal het huidige 
subsidiebedrag van C 926.000,- nodig en ook 
adequate huisvesting.

Aan de huisvestingsopgave verlenen we graag mede
werking, door mee te denken over huisvesting op een 
andere plek, zoals het gemeentehuis. En mocht dat 
leiden tot lagere huisvestingslasten dan is dat 
natuurlijk mooi meegenomen.

Maar verdere bezuinigingen zijn voor de bibliotheek 
niet haalbaar en niet realistisch. Dat hebben we de 
wethouder ook laten weten.

Ook hebben we de wethouder verschillende sugges
ties en voorbeelden aan de hand gedaan om midde
len te genereren, waarbij wel de meest voor de hand 
liggende oplossing is om het huidige bibliotheekge
bouw te gelde te maken; door verhuur of door 
verkoop en ontwikkeling.

Inspiratiebezoek
Zo hebben we op 16 juli 2020 met een klein 
gezelschap waaronder wethouder Van der Looij 
en verschillende collega's uit het culturele veld nog 
een inspiratiebezoek gebracht aan de Bibliotheek/ 
HUB Kerkrade. Dit bezoek was geïnitieerd door de 
Bibliotheek Veldhoven om een 'best practice' te laten 
zien van een revitalisering van een binnenstedelijk 
gebied door middel van o.a. gezamenlijke huisvesting 
van verschillende culturele instellingen, gecombi
neerd met retail en woningbouw.
Door slim met elkaar samen te werken is er financieel 
veel meer mogelijk.

Geen acceptabel scenario
Wij hebben ons de afgelopen jaren een betrouwbare 
en meedenkende partner getoond en gaan ook nu 
weer graag met de gemeente in gesprek over 
de mogelijkheden en onmogelijkheden, binnen 
realistische kaders en niet op basis van een niet 
onderbouwde en niet realistische bezuinigings- 
opgave. Dat is voor ons geen acceptabel scenario.
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