
 
 
 
AMENDEMENT raadsbesluit Registr.nr. : 1431399 R.nr. : 43.2 
 
Voorjaarsnota 2016 - bibliotheek 
 
De raad van de gemeente Vlaardingen, in vergadering bijeen op 30 juni, 6 en 7 juli 2016, 
behandelende het raadsvoorstel inzake de voorjaarsnota 2016; 
 
Overwegende dat: 

• een bibliotheek een grote meerwaarde heeft voor de stad; 
• het daarom van groot belang is om voor de bibliotheek een zo toekomstbestendig mogelijke 

situatie te creëren; 
• ontvlechting van de bibliotheek uit de gemeentelijke organisatie en fusie met de bibliotheek 

Maassluis|Midden-Delfland naar verwachting leidt tot efficiencyvoordelen, betere kansen 
voor fondsenwerving en een sterkere positie in de snel veranderende bibliotheekwereld; 

• een dergelijke ontvlechting en fusie om die redenen wenselijk lijkt; 
• in de door het college in het kader van de Voorjaarsnota 2016 neergelegde perspectieven 

niet in zo’n ontvlechting en fusie is voorzien; 
• een dergelijke ontvlechting en fusie de gemeente zou stellen voor kosten die derhalve ook 

niet zijn verwerkt in de gepresenteerde financiële vooruitzichten; 
• deze extra kosten ten opzichte van de ontvangen Voorjaarsnota 2016, conform de in dit 

verband van het college ontvangen informatie, moeten worden geraamd op €900.000; 
• zeker ook gelet op deze verwachte kosten niet zonder een grondig en gedegen voorafgaand 

onderzoek naar alle (financiële) consequenties tot ontvlechting en fusie van de bibliotheek 
zou moeten worden overgegaan; 

 
Spreekt als zijn mening uit dat; 

• ontvlechting van de bibliotheek uit de gemeentelijke organisatie en fusie met de bibliotheek 
Maassluis|Midden-Delfland in beginsel op 1 januari 2018 tot stand gebracht zou moeten zijn; 

• met dit doel zo spoedig mogelijk een onderzoek moet worden gestart, dat erop is gericht alle 
(financiële) consequenties, randvoorwaarden en risico’s (via een zogeheten ‘due diligence’) 
van ontvlechting en fusie zo precies mogelijk in kaart te brengen, waarbij opgemerkt, dat 
tenminste het huidige niveau van dienstverlening geborgd moet blijven; 

• naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek een definitief raadsbesluit moet worden 
genomen over de beoogde ontvlechting en fusie van de bibliotheek; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Besluit; 
Het conceptraadsbesluit Registr.nr. : 1431399 R.nr.: 43.2:  
 
“het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven op basis van de Voorjaarsnota 2016 
een sluitende Begroting 2017 en Meerjarenraming 2018-2020 op te stellen” 
 
als volgt aan te vullen: 
 

• maar bij het opstellen van deze sluitende Begroting en Meerjarenraming, in afwijking van de 
Voorjaarsnota 2016, uit te gaan van ontvlechting van de bibliotheek uit de gemeentelijke 
organisatie en fusie met de bibliotheek  Maassluis|Midden-Delfland per 1 januari 2018 (zulks 
afhankelijk een nog te nemen definitief raadsbesluit hierover naar aanleiding van de 
uitkomsten van bovenbedoeld onderzoek); 

• de hiermee gepaard gaande extra kosten voor de gemeente  (à €900.000) in de op te stellen 
Begroting en Meerjarenraming te financieren vanuit de begrotingssaldi in de komende 
begrotingsperiode 2017-2020; 
  

en gaat over tot de orde van de dag. 
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