
    

        Hellendoorn, 14 december 2019 

Aan het College van B&W van de gemeente Hellendoorn 

Postbus 200 

7440 AE Nijverdal 

 

Betreft: Vragen inzake openingstijden bibliotheken 

 

Geacht college, 

Volgens informatie die we ontvingen van Plaatselijk Belang Daarle, gaat ZINiN vanaf januari a.s. de 
bibliotheek in Daarle één dagdeel per week sluiten in het kader van de bezuinigingen. Dit terwijl 
gesprekken over de inzet van meer vrijwilligers, andere vorm van dienstverlening en eventueel 
andere ruimten e.d. nog lopen. De vestigingen in Daarlerveen en Nijverdal ontkomen hieraan. 
Daarlerveen omdat het filiaal daar gevestigd is in het dorpshuis en Nijverdal “omdat het de 
hoofdvestiging is”. Vanuit de hoofdvestiging worden de overige 4 vestigingen en de educatieve 
dienstverlenging georganiseerd. De vestiging in Nijverdal bezuinigt door zich te centreren, waardoor 
zij minder huur betaalt. Feitelijk betekent dit dat zij minder subsidie van de gemeente ontvangen. 

Lokaal Hellendoorn is van mening dat goede bibliotheek vestigingen/functies in de kernen belangrijk 
zijn. Daarbij is het de vraag of minder openingstijden noodzakelijk zijn na transformatie van de 
vestigingen in de kernen met meer vrijwilligers en gekoppeld aan multifunctionele ruimten. 
Waarschijnlijk is het daardoor juist mogelijk om de openingstijden te verruimen. 

1. Bent u bekend met het sluiten van één dagdeel in de week voor de bibliotheekvestiging in 
Daarle. Geldt dit ook voor de vestigingen in Haarle en Hellendoorn? 
 

2. Volgens de bezuinigingsopdracht wordt de subsidie van ZINiN – bibliotheek (5 vestigingen), 
toeristisch bureau Hellendoorn, theater (professionele voorstellingen, culturele activiteiten, 
dorpshuisfunctie) en exploitatie lounge – met 10% gekort, zijnde € 158.000. Zijn er afspraken 
gemaakt hoeveel daarvan ten koste van de bibliotheken en hoeveel ten koste van overige 
activiteiten gaan? Wat is de beweegruimte van ZINiN om zelf keuzes te maken? 
 

3. In het Rapport van LAgroup wordt een verminderde openingstijd van 1 uur per week per 
vestiging voorgesteld. (“Dat lijkt te kunnen zonder relevante vermindering aan 
dienstverlening”). Hoe past daarin de aangekondigde sluiting van één dagdeel per week voor 
de vestiging in Daarle (25% verminderde openingstijden)? Zou het in het kader van de 
leefbaarheid in de diverse kernen niet zinvol zijn wanneer ZINiN zich eerst inspant om de 
vestigingen met hulp van vrijwilligers open te houden? Het Plaatselijk Belang wil graag 
meewerken, maar dat kost natuurlijk tijd. Kan die tijd niet gewonnen worden door een 
andere, betere, spreiding van de uren van het nog aanwezige personeel? 
 

4. Met welke reden ontvangen de vestigingen in Nijverdal en Daarlerveen een huursubsidie van 
respectievelijk € 300.000 en € 11.000 per jaar? 



5. De centrale bibliotheekvestiging is ondergebracht in het HvCB, eigendom van de gemeente. 
ZINiN betaalt een huur van € 370.000 per jaar, waarvan circa € 300.000 huursubsidie van de 
gemeente wordt ontvangen, en de eigen bijdrage van ZINiN aan de huur dus € 70.000 per 
jaar is. Wanneer de ZINiN vestiging in het HvCB meer gaat centreren en daardoor de ruimte 
wordt teruggebracht, wordt de huur en huursubsidie aan ZINiN dan volledig in mindering 
gebracht? 

Als Lokaal Hellendoorn zien wij onze vragen graag beantwoord in de raadsvergadering van 17 of 18 
december aanstaande. 

Met vriendelijke groet namens Lokaal Hellendoorn, 

 

Hetty Ligtenberg-Grondman 

Thea ten Have 

Annemarie Dubbink 


