Reacties nav de perspectiefnota van 17 juni 2014 mbt het stopzetten van de subsidie aan de bibliotheek.

17 juni 2014

Perspectiefnota waarin o.a. beëindiging van de subsidie voor de bibliotheek wordt
aangekondigd

22 juni 2014

Dorpsraad Chaam stuurt reactie naar de gemeente, zie onderstaand citaat

26 juni 2014

Perspectiefnota behandeld in gemeenteraad

10 juli 2014

Overleg tussen wethouder Janssen en dhr. Peeters (Theek5) over de voorgenomen
stopzetting van de subsidie van € 94.858

29 juli 2014

Theek5 ontvangt aangetekende brief van gemeente Alphen-Chaam, waarin formeel
wordt aangekondigd dat de subsidie die in eerste instantie op 1.1.2016 stopgezet zou
worden, nu vervroegd wordt beëindigd en wel op 1.9.2015.

6 augustus 2014

Dorpsraad Chaam ontvangt mail van Ans vd Ouweland met kopie van bovenstaande
brief. Deze brief is ook per 6.8.2014 door dhr. Peeters doorgestuurd naar Ans vd
Ouweland.

28 augustus 2014

Overleg gepland tussen wethouder Janssen en dhr. Peeters om impact te bespreken.

2 september 2014

Dorpsraad Chaam ontvangt per mail informatie van Theek5 (persbericht, brief aan
bewoners, brief aan gemeenteraad)

5 september 2014

Dorpsraad Chaam ontvangt per mail informatie van Theek5 (gegevens Theek5
Chaam, samenwerking Theek5 / Scholen / VVI)

10 september 2014

Overleg Dorpsraad Chaam met dhr. Peeters en dhr. van de Heijkant Theek5.
Voorlopige conclusie:
- Behoud subsidie van ca. € 95.000 niet realistisch
- Inzetten op 2 alternatieven
o Leesbevorderingprogramma school; subsidie € 30.000
o Leesbevordering + uitgiftepunten in 3 kernen; subsidie € 60.000
Op 14 oktober neemt College van B & W een definitief besluit.
Op 16 oktober gaan stukken naar de gemeenteraad.
Op donderdag 13 november neemt gemeenteraad een besluit

10 oktober 2014

Ontvangst mail Els Magermans inzake dreiging sluiten bieb

12 oktober 2014

Reactie van dorpsraad naar Els Magermans en reactie terug van Els

13 oktober 2014

Ontvangst mail Ad Coenraads namens Taxandria. Kennisgeving van hun reactie naar
gemeente inzake dreiging sluiten bieb. Betreurt dat er niet eerder overleg is geweest.

13 oktober 2014

Mede ingegeven door gesprek van 10 september 2014 met dhr. Peeters en mail van
Els Magermans stuurt de dorpsraad een brief naar College en Raad om minimaal het
leesbevorderingprogramma als de 3 uitgiftepunten te handhaven.

Brief wordt gepubliceerd op website dorpsraad.
14 oktober 2014

College van B&W besluit om € 30.000 van de subsidie in stand te laten voor het
leesbevorderingprogramma op de scholen. De Raad zal moet dit nog behandelen
tijdens de raadsvergadering van 13 november 2014.

6 november 2014

Dorpsraden Galder/Strijbeek en Chaam worden door Wethouder Janssen
uitgenodigd voor overleg over de bibliotheek.
- Op dat moment niet meer ruimte dan de € 30.000 die het College heeft
gecreëerd.
- Raad zal keuzes (andere inkomsten of bezuinigingen) moeten maken wanneer de
subsidie verhoogd moet worden.
- Wethouder heeft overleg gehad met de scholen en de zaak besproken
- Wethouder is zelf groot voorstander om de voorzieningen te verruimen, maar is
afhankelijk van de Raad hoeveel ruimte er gecreëerd wordt.
- Galder/strijbeek heeft een uitgiftepunt wat aldus de voorzitter van de dorpsraad
goed functioneert. Daarnaast heeft men in het gemeenschapshuis een
boekenkast ingericht waar inwoners hun boeken achter kunnen laten die weer
door anderen gelezen kunnen worden.
- Er wordt afgesproken om in 2015 terug te komen op de zaak en te onderzoeken
wat de mogelijkheden zijn.

13 november 2014

Bij de behandeling van de meerjarenbegroting 2015-2018 beslist de Raad om de
begroting aan te nemen en het amendement van CDA-GBA goed te keuren.
Conclusie;
- Vanaf 1.1.2016 is de subsidie voor de bibliotheek € 30.000 (leesbevordering)
- Vanaf 1.1.2016 is er € 15.000 extra aan subsidie beschikbaar voor uitgiftepunten
in de kernen Alphen, Chaam, Galder-Strijbeek.
De subsidie totaal volgens goedgekeurde begroting per 1.1.2016 € 45.000 per jaar,
structureel voor leesbevorderingprogramma scholen en 3 uitgiftepunten.
Uit onderstaand citaat uit de notulen van de gemeenteraadsvergadering van
13.11.2014 kan afgeleid worden dat bij uitblijven van een nieuw besluit, de
bibliotheek aan de Gilzeweg zal moeten sluiten. Alleen het
leesbevorderingprogramma op de scholen en uitgiftepunten blijven bestaan.

