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Onderwerp: Bibliotheek Chaam

Chaam, 13 oktober 2014

Geacht College en leden van de Raad,
In uw perspectiefnota 2015 heeft u aangegeven om de subsidie voor de bibliotheek niet op 1 januari 2016 te
beëindigen, maar 4 maanden eerder, namelijk 1 september 2015.
In 2012 is er met succes, door verschillende belangengroepen in Chaam gestreden om de subsidie voor de
bibliotheek te behouden en niet verder te korten dan de voorgestelde 21%. Het moment van het volledig
verdwijnen van de subsidie voor de bibliotheek, en daarmee Theek5 uit Chaam, komt nu heel dichtbij.
Het besef en de gevolgen van het verdwijnen van deze voorziening veroorzaakt wederom de nodige onrust
onder de inwoners van Chaam. Bij zowel de ouderen als de jeugd. Als Dorpsraad Chaam realiseren we ons ter
degen dat in tijde van economische teruggang, waarin we ons al enige jaren verkeren, ook u als gemeente zich
moet beraden op uw kerntaken en keuzes moet maken.
Onderwijs lijkt ons zonder enige twijfel tot deze kerntaken te behoren. Een voorziening als een bibliotheek zijn
daar een essentieel onderdeel in. Misschien niet in de vorm zoals we die tot op heden gewend zijn, maar in
een aangepaste vorm, waarbij u toch deels uw bezuinigingsdoelen kunt behalen en er ook een
basisvoorziening op het gebied van een bibliotheek voor Chaam beschikbaar blijft.
In overleg met Theo Peeters, directeur van Theek5, hebben we vernomen dat een aantal scenario’s met
wethouder Janssen-Janssen zijn besproken. De wethouder zou binnen het College en de Raad zich hiervoor
hard maken.
Gezien de terechte onrust bij de diverse belangengroepen in Chaam vragen wij u in uw besluitvorming om u
maximaal in te spannen om deze minimale voorzieningen voor de jeugd en ouderen te behouden voor Chaam.
Uiteraard willen wij als dorpsraad meedenken om deels van de voorzieningen door vrijwilligers uit te laten
voeren.
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