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Uit het voorstel om aanvullend krediet ter beschikking te stellen voor de 
verbouwing van de Sterrentuin, blijkt dat 1 van de opties is dat de bibliotheek een 
jaar dicht gaat gedurende de verbouwing. ChristenUnie-SGP vindt dat 
problematisch, en vraagt zich af of alternatieven goed afgewogen zijn. Uit het 
raadsvoorstel blijkt dat er nadelen verbonden zijn aan het tijdelijk dicht gaan, zoals 
het vinden van een locatie voor opslag en een tijdelijk andere bezigheid voor het 
personeel.

1. Is de optie overwogen om de bibliotheek te openen in een leegstaand pand, 
bijvoorbeeld het voormalig ABN-AMRO pand aan de Statendaalder?

Die optie is door BplusC aangedragen (2 leegstaande ruimten in Winkelhof van 

100-150m² en van 50-70m²), maar hebben we niet verder uitgewerkt, omdat 

we deze vanwege de verwachte kosten voor het geschikt maken van deze 

ruimten en huur niet haalbaar achtten1. In dat voorstel was ook de optie voor 

het inzetten van de BplusC  bibliobus op zaterdagen van 11.00-15.00 uur 

(collectie 2.500 items). Deze optie wordt in een nieuw voorstel weer 

meegenomen.

1 Deze waren in het voorstel PM-posten.



2. Is het college met de ChristenUnie-SGP fractie van mening dat de extra 
kosten voor openhouden relatief beperkt zijn t.o.v. , omdat de boeken toch 
opgeslagen moeten worden en ook het personeel gedurende de sluiting 
doorbetaald zal worden?

Het tijdelijk opslaan van boeken bij een verhuizer is aanzienlijk goedkoper ivm 
de beperkte ruimte die opslag vraagt ten opzichte van het uitstallen van de 
boeken. Ook moet er in dat geval twee keer verhuisd worden, wat kosten met 
zich meebrengt. Daarnaast is een leegstaand kantoorpand niet zonder 
aanpassingen geschikt als bibliotheek. 

3. Is de optie overwogen om de delen van de bibliotheek open te houden 
gedurende de verbouwing in de Sterrentuin?

Die is overwogen, maar gezien de veiligheidsrisico’s die dit met zich meebrengt 
en de extra kosten die gemaakt moeten worden om een bibliotheekvoorziening 
voor publiek toegankelijk te houden, is deze optie niet verder onderzocht of 
doorgerekend. BplusC ziet openstelling op locatie Sterrentuin tijdens de 
verbouwing ook niet als optie, mede omdat in het aangepaste ontwerp meer 
bouwwerkzaamheden in de bibliotheek uitgevoerd zullen worden.

4. Wat is de opvatting van BplusC over de tijdelijke situatie? Welke 
alternatieven zien zij?

Samen met BplusC werken we scenario’s uit. BplusC werkt mee aan het 
scenario waar voor wordt gekozen. Zij heeft er begrip voor het beperkt houden 
van de kosten gedurende de tijdelijke situatie, maar benadrukt dat de 
gemeente de keuze maakt. De tijdelijke situatie duurt maximaal een jaar, 
waarna BplusC de bibliotheek kan betrekken waar zij samen met de partners in 
de Sterrentuin haar visie kan verwezenlijken.


