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Waarom bibliotheken in Renkum en Doorwerth nodig zijn! 

 
Taalontwikkeling begint bij NUL 

Jonge ouders moeten gestimuleerd worden om met hun baby’s te praten, te zingen en te lezen. De 

Bibliotheek werkt daar al jaren hard aan en bereikt (samen met de gemeente) goede resultaten via 

BoekStart, de BoekStartcoach, de Voorleesexpress. We nodigen ouders uit met hun baby naar de 

bibliotheek te komen. Zodat ze zien wat daar voor hun kinderen beschikbaar is en er informatie te 

krijgen over het belang van vroege taalontwikkeling.  

Als dat niet meer kan in Renkum en Doorwerth is dat een enorme terugval in de preventie van 

taalachterstanden. 

 

Voor kinderen: lezen lezen lezen, ook buiten de schooltijden 

De Bibliotheek op school alleen is niet genoeg. Kinderen moeten ook na en buiten schooltijden boeken 
kunnen lenen en lezen. Uit onze ervaringen en cijfers blijkt dat kinderen dat ook doen. 

In de meeste scholen mogen de kinderen de boeken uit hun Bibliotheek op school niet mee naar huis 
nemen. Bovendien zijn scholen 12 weken per jaar dicht. Met name in de zomervakantie zie je terugval 
in leesniveau als kinderen geen nieuwe boeken kunnen halen.  

 

De locatie is essentieel 
Als de bibliotheken sluiten, is er geen plaats meer voor het uitvoeren van de activiteiten die de 
gemeente wél wil behouden. Het Belastingspreekuur, het Taalhuis, digitale vaardigheden, 
conversatiegroepen, het internetcafé, cursus Digisterker, Klik & Tik, voorleesuurtjes, 

voorlichtingsbijeenkomsten; waar moet dat gaan plaatsvinden als er geen locatie meer is? 
In de dorpen is nergens meer een publieke plek waar mensen samen komen voor dit soort activiteiten 
en ontmoetingen. En dan nog, zullen bezoekers deze plek als logisch ervaren als er geen fysieke 
binding meer is met de bibliotheek? 
In Doorwerth: de toekomst van de Poort van Doorwerth is onzeker, het Ontmoetingsdeel van het LOC 
ook….. 
In Renkum is nergens meer een publieke, laagdrempelige openbare plek te vinden.  

De ruimte van Huis van Renkum is veel te klein en heeft voor sommige inwoners een hoge drempel.  
Er is een flinke poging gedaan om samen te gaan wonen in het pand van de oude Bieb. Dat is niet 

doorgegaan vanwege te hoge kosten. 
De Bibliotheek Renkum wordt door de inwoners erg gewaardeerd. Er komen veel (dagelijkse) 
bezoekers. We zeggen niet voor niets al jaren dat de bibliotheek daar te klein is voor alles wat daar 
gevraagd wordt en nodig en mogelijk is. 

 

De bibliotheek als belangrijke partij voor sociale en digitale inclusie  
De Bibliotheek wordt de laatste jaren steeds meer gezien als een organisatie/plek die sterk bijdraagt 
aan sociale en digitale inclusie. De landelijke en provinciale overheid maken koepelafspraken met de 
bibliotheken over hun inzet bij voorlichting en ondersteuning van de burgers bij belastingaangifte, 
UWV-zaken enz.  

Zie daarvoor https://www.digitaleoverheid.nl/nieuws/aanpak-digitale-inclusie-door-bibliotheken-en-
publieke-dienstverleners/  
Bibliotheken zijn partner in deze zogenaamde Manifestgroep, samen met de Belastingdienst, CAK, 
CBR, CIZ, CJIB, DUO, SVB en UWV.  
Een goed toegankelijk en laagdrempelig gebouw is hiervoor essentieel.  
Het hoeft niet groot te zijn en huisvest bij voorkeur samen met andere relevante partners. Maar het is 

wel essentieel. 
Sluiting van beide bibliotheken zet deze ontwikkeling in de dorpen stil. Terwijl dit aanbod juist zo 
DICHTBIJ mogelijk moet zijn. 
 

Eerlijk delen 

De gemeente zegt voorzieningen te willen centraliseren. Ik zie in de perspectiefnota alleen dat de 
bibliotheek moet centraliseren. Verder wordt er juist veel gesproken over dorpsgericht werken. 
Waarom wel ver reizen naar de bibliotheek, die toch ook een basisvoorziening is?  
De afstand tussen de Bibliotheek Renkum en Oosterbeek is ruim 9 km door onbebouwd gebied… Alle 
onderzoeken wijzen erop dat inwoners niet bereid zijn deze afstand te overbruggen.  
 

https://www.digitaleoverheid.nl/nieuws/aanpak-digitale-inclusie-door-bibliotheken-en-publieke-dienstverleners/
https://www.digitaleoverheid.nl/nieuws/aanpak-digitale-inclusie-door-bibliotheken-en-publieke-dienstverleners/
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De bibliotheek wordt voor een onevenredig hoog percentage gekort. Het tekort op de gemeentelijke 
begroting bedraagt zo te lezen 4%. Op de bibliotheek wordt voor bijna 20% bezuinigd. Terwijl de 
oorzaak van de problemen zo duidelijk elders ligt. 
 
Extra: tijdens de financiële crisis is de gemeentelijke subsidie van de Bibliotheek Veluwezoom als 
gevolg van bezuinigingen van de gemeente Renkum al met 33% verlaagd. 

 
De Bibliotheek Veluwezoom werkt voor meerdere gemeenten  

De Bibliotheek Veluwezoom werkt voor drie gemeenten. Er zijn tussen die gemeenten afspraken 

gemaakt over de kwaliteit en kwantiteit van onze dienstverlening. Ook over de financiële 

ondersteuning van het bibliotheekwerk. Veel diensten/kosten zijn gemeente-overstijgend en kunnen 

niet per gemeente verlaagd worden. 

De gemeenten kunnen in hun subsidiëring niet te ver bij elkaar uit de pas gaan lopen. Overleg op 

bestuurlijk niveau is dan ook noodzakelijk, als de subsidie per inwoner erg gaat verschillen. Daarnaast 

is bij sluiting van de bibliotheek in Renkum ook overleg met de gemeente Wageningen noodzakelijk 

vanwege mogelijke toestroom van inwoners van Renkum naar de bibliotheek van Wageningen. 

 
 
 

 

Wij doen een dringend beroep op de Gemeenteraad van Renkum om GEEN 

ingrijpende besluiten te nemen voordat duidelijk is wat de Rijksoverheid 

aanvullend aan de gemeente beschikbaar gaat stellen, met name voor de 

jeugdzorg. 

 

Wij vragen de Gemeenteraad af te zien van rigoureuze en ingrijpende maatregelen 

als het sluiten van bibliotheekvestigingen, uitgaande van de visie dat 

bibliotheekvestigingen ook lokaal in de dorpen aanwezig moeten zijn. 
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Cijfers 2018: 

 

Gezien het gebruik van de vestigingen worden hier onder alleen de financiële aspecten van sluiting 

van Renkum en Doorwerth uitgewerkt. 

 

Financieel: 

Sluiten van de Bibliotheek Renkum:  

Indirecte kosten lopen door: € 19.079 

Personeelskosten, bij ontslag van medewerkers: € 55.407,-- 

Huisvestingslasten, bij ontbinding huurovereenkomst: € 60.147,-- 

Totaal te besparen kosten: 55.407 + 60.147 = € 115.554,-- 

 

Bij geen ontbinding huurovereenkomst, kosten huur € 292.000. 

Frictiekosten medewerkers: 50.000,-- 

Vervroegde afschrijving/afboeken inventaris: € 24.000,-- 

Verlies aan inkomsten/abonnementsgelden: € 32.480,-- 

Totale frictiekosten en verlies aan inkomsten: 50.000+ 24.000 + 32.480 = € 106.480,-- 

  

Sluiten van de jeugdBibliotheek Doorwerth: 

Indirecte kosten lopen door: € 8.686 

Personeelskosten, bij ontslag van medewerkers: € 12.780,-- 

Huisvestingslasten, bij ontbinding huurovereenkomst: € 1.983,-- 

Totaal te besparen kosten: 12.278 + 1983 = € 14.763,-- 

 

Frictiekosten medewerkers: € 10.000,-- 

Vervroegde afschrijving/afboeken inventaris: € 10.000,-- 

Verlies aan inkomsten/abonnementsgelden: € 5.664,-- 

Totale frictiekosten en verlies aan inkomsten: € 25.664,-- 

 

Taalhuis Veluwezoom binnen de eigen begroting – vragen bij de voorgestelde maatregelen 

Het Taalhuis is een netwerkorganisatie voor de drie gemeenten Rheden, Renkum en Rozendaal. 

De gemeente is de regievoerder en de belangrijkste partner in het Taalhuis. 

De bibliotheek is penvoerder voor het Taalhuis en werkgever van de Taalhuiscoördinator. 

Voor de uitvoering van (taaltrajecten) wordt tot nu toe een beroep gedaan op de WEB-gelden. 

De kosten voor de Taalhuiscoördinator en de VoorleesExpress zijn (opnieuw) voor 2020 t/m 2022 

aangevraagd bij de gemeenten. Bij de gemeente Renkum is hiervoor € 37.440,- per jaar 

aangevraagd. 

De bibliotheek voert alle UITVOERENDE taken in het kader van het Taalhuis uit binnen de eigen 

begroting of met externe financiering. 

 

Betekent de opmerking in de Perspectiefnota dat de gemeente de aanvraag niet gaat honoreren? Wie 

gaat de kosten van de coördinatie van het Taalhuis dan nu betalen? Welke verdeelsleutel ziet de 

gemeente voor zich? Welk deel neemt zij voor haar eigen rekening, gezien haar belangrijke regierol in 

het Taalhuis? Hoe ziet zij de relatie met met name de gemeente Rheden in dit verband? 

Verlies aan ledeninkomsten gebaseerd op: 

Doorwerth gesloten in 2014: verlies van 

aantal betalende leden: 64%. 

Verlies aan inkomsten daardoor: € 16.000,- 

Verlies aan inkomsten nu door gehele 

sluiting: schatting weer 64%: € 5.664,- 

Renkum: bij sluiting en vergelijkbaar verlies 

aan leden: € 32.480,- 

Doorwerth:  

 934 leden, waarvan 177 

ouder dan 18, waarvan 102 

ouder dan 65.  

 In 2013 (voor de sluiting) nog 

1.144 leden, waarvan 498 

ouder dan 18, waarvan 111 

ouder dan 65. 

 12.230 uitleningen, waarvan 

2.945 door volwassenen: 10 

per openingsuur 

 3.669 bezoekers 

 

Renkum:  

 3.122 leden, waarvan 1.015 

ouder dan 18 jaar, waarvan 

381 ouder dan 65. 

 104.117 uitleningen  

 37.825 bezoekers 

 

Aantal inwoners 
Renkum/Heelsum 12.625 

Oosterbeek: 

 4.811 leden, waarvan 1.746 

ouder dan 18 jaar, waarvan 

795 ouder dan 65. 

 157.584 uitleningen 

 87.978 bezoekers 

 

Aantal inwoners Oosterbeek  
11.275 

 

 


