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College van burgemeester en wethouders GOEDGEKEURD 
Zitting van 11 mei 2021

Beleid en Uitvoering - Samenleving en 
Ontwikkeling

18 2021_B&W_00229 Nota van antwoord schriftelijke vragen D66 - Sluiting 
bibliotheek in Sint Jansklooster

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer R. Bats, Burgemeester; de heer B. Harmsma, Wethouder; mevrouw T. Jongman, Wethouder; 
de heer M. Scheringa, Wethouder; mevrouw T. Bijl, Wethouder; mevrouw J. de Groot, Secretaris

Nota van antwoord
Vraag en antwoord
De D66 fractie heeft op 22 april 2021 een aantal schriftelijke vragen gesteld over de sluiting van de 
bibliotheek in Sint Jansklooster. Hieronder vindt u de gestelde vragen met onze antwoorden.

1.  Is het college van plan mee te gaan met de plannen van de bibliotheek om de locatie 
Sint Jansklooster te sluiten?

Antwoord 

Het college heeft hierover nog geen standpunt ingenomen. Het college is door het bibliotheekbestuur 
op de hoogte gebracht van deze ontwikkeling binnen de bibliotheek. Directe aanleiding voor wat 
betreft het bibliotheekbestuur is het op orde krijgen van de bibliotheekexploitatie vanaf het jaar 2023 
en verder. Als de bibliotheek niets doet, stevenen zij vanaf 2024 af op een negatief eigen vermogen. 

Om vanaf 2024 een budget neutrale exploitatie te kunnen realiseren is door de bibliotheek onder 
meer voorgesteld om de ‘2e schil’ te sluiten. Volgens de bibliotheek wordt hiermee een kleine reductie 
op de exploitatie gerealiseerd. Concreet houdt dit in dat de bibliotheek voorstelt om de locaties in Sint 
Jansklooster, Giethoorn en Steenwijkerwold te sluiten. Dit besluit is genomen door het 
stichtingsbestuur van de bibliotheek. 

De D66 fractie geeft aan dat de bibliotheek de gelden (huur in Steenwijkerwold en opbrengst pand in 
Sint Jansklooster) nodig heeft om te kunnen investeren in huisvesting van de locatie in Steenwijk. Dat 
is uw eigen aanname. 

2.  Zo ja, waar moeten de ouderen en moeders met kinderen uit Sint Jansklooster dan 
fysiek boeken lenen en elkaar ontmoeten?

Antwoord

Het college hecht zeer veel waarde aan een optimale leefbaarheid en ontwikkeling van onze kernen 
en gemeenschappen. Door de bibliotheekorganisatie moet worden onderzocht welke alternatieven 
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mogelijk zijn om de doelgroepen tegemoet te kunnen blijven komen. Dat is op dit moment 
onvoldoende uitgewerkt.

Door de gemeente is aan de bibliotheekorganisatie aangegeven dat zijn met haar stakeholders in 
gesprek moeten gaan. In deze gesprekken wordt onderzocht wat een mogelijke sluiting betekent voor 
een kern en de doelgroepen die gebruik maken van de voorziening. Tevens moet i.s.m. de 
stakeholders worden onderzocht welke alternatieve mogelijkheden er zijn.

3.  Zo nee, zou het college via de subsidiestromen voorwaarden willen stellen aan de 
bibliotheek met als doel dat de locatie te Sint Jansklooster geopend blijft totdat de brede 
school de bibliotheekfunctie over kan nemen?

De bibliotheek is bezig met het uitwerking van het transitieplan, zodra een standpunt is ingenomen 
wordt hierover een definitief besluit genomen. De suggestie van de D66 fractie nemen we mee. 

Vervolg
De gesprekken met de bibliotheekdirectie zijn nog niet afgerond. Op basis van voornoemde 
inventarisaties en onderzoeken zal het college bepalen of zij deze ontwikkelingen passend vindt en 
dan zal het college hierover een standpunt innemen. Het college komt hiermee ook terug naar uw 
raad.

Wij willen de D66 fractie eveneens verwijzen naar de Nota van antwoord die n.a.v. raadsvragen door 
de BGL fractie is opgesteld. Deze vragen betrof een andere locatie maar gaan in feite over dezelfde 
casus. 

Bijlagen
1. Schriftelijke vragen D66 - Bibliotheek in Sint Jansklooster.pdf



 
Datum: 18 april 2021 

Betreft: Schriftelijke vragen over: bibliotheek in Sint Jansklooster 
conform artikel 39 reglement van orde 

 

Geacht college, 

 

Aanleiding 

De vrijwilligers in de bibliotheek van Sint Jansklooster hebben de noodklok geluid. Volgens 

de planning van het bestuur van de bibliotheek zijn de bibliotheken in Sint Jansklooster, 

Giethoorn en Steenwijkerwold aan de beurt om gesloten te worden. 

De bibliotheek heeft de gelden (huur in Steenwijkerwold en opbrengst pand in Sint 

Jansklooster) nodig om te kunnen investeren in huisvesting in Steenwijk. 

 

Overwegingen 

In Sint Jansklooster staat volgens het Integraal Huisvestingsplan (IHP) een brede school 

gepland te Sint Jansklooster in 2024. In die brede school zou wellicht gelegenheid voor een 

bibliotheek opgenomen kunnen worden. 

 

In Sint Jansklooster zijn veel ouderen en moeders met kinderen voor wie de uitleen van 

fysieke boeken en de bibliotheek als ontmoetingscentrum van groot belang is. 

 

Het roept bij D66 de volgende vragen op: 

1. Is het college van plan mee te gaan met de plannen van de bibliotheek om de locatie Sint 

Jansklooster te sluiten? 

2. Zo ja, waar moeten de ouderen en moeders met kinderen uit Sint Jansklooster dan fysieke 

boeken lenen en elkaar ontmoeten? 

3. Zo nee, zou het college via de subsidiestromen voorwaarden willen stellen aan de 

bibliotheek met als doel dat de locatie te Sint Jansklooster geopend blijft totdat de brede 

school de bibliotheekfunctie over kan nemen? 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Emmy Elgersma 

Fractie D66 
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