Gaat de bibliotheekvestiging Zutphen of Warnsveld dicht?
Al een jaar is Graafschap bibliotheken met het college van B. en W. in Zutphen
in gesprek over een fatsoenlijke financiering voor maatschappelijk
bibliotheekwerk. Met anderhalve ton meer subsidie als minimale inzet.
Nu ligt er een voorstel van het college aan de gemeenteraad om anderhalve ton
te bezuinigen. Een verschil van 3 ton. De consequentie als de gemeenteraad dit
voorstel overneemt, is de sluiting van een van beide vestigingen. Gezien de
hoogte van het bedrag lijkt dan de sluiting van de bibliotheek in de
Broederenkerk realistischer dan sluiting van onze vestiging in ’t Warnshuus.
De subsidie voor het bibliotheekwerk in onze gemeente is nu al vijf euro per
inwoner lager dan het landelijk gemiddelde. Landelijk is het namelijk 24 euro per
inwoner. In Zutphen is dit nu 19 euro. Wordt dit straks 16 euro???
De gemeenteraad besluit over de hoogte van de subsidie van het
bibliotheekwerk en geeft de richting aan wat de bibliotheek daarvoor moet doen.
Dat is in het zogenaamde coalitieakkoord vastgelegd. De bibliotheek is voor het
college een belangrijke partner die kan bijdragen aan het meedoen van de
inwoners van Zutphen aan de maatschappij. Daarvoor moet je goed kunnen
lezen en ook digitaal vaardig zijn. Dat geldt voor onze kinderen en voor de
volwassenen die hun vaardigheden kunnen en willen verbeteren. Inmiddels meer
dan 250 vrijwilligers ondersteunen onze inwoners en doen dat met heel veel
passie namens Graafschap bibliotheken. Wij zullen deze activiteiten voortzetten,
ondanks de bezuinigingen. Maar met de sluiting van een van de vestigingen
zullen wij substantieel minder mensen kunnen bereiken. En dus minder van
waarde zijn.
Een goede bibliotheekvoorziening nu en in de toekomst zou ook in de gemeente
Zutphen een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Helaas lijkt dat met het
collegevoorstel niet meer mogelijk.
Meer informatie over wat Graafschap bibliotheken doet in Zutphen? Check ons
jaarverslag of bezoek onze website www.graafschapbibliotheken.nl.
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De Bibliotheek maakt je rijker!

Wij houden u op de hoogte.
Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties: mail naar
info@graafschapbibliotheken.nl
Mede namens onze medewerkers, inclusief onze vrijwilligers
Gerard Huis in ’t Veld, directeur-bestuurder

Zutphen, 7 september 2018

