
 
 
 
Voorzitter, raadsleden, 
 
Met dank voor de gelegenheid om in te spreken op het onderwerp “Witboek bezuinigingsdialoog 
2020- 2021” 
 
Bibliotheek Eemland is betrokken geweest bij dit proces als deelnemer.  Het proces is intensief 
geweest dat laat het Witboek ook zien, maar dat wil nog niet zeggen dat de uitkomst ook 
bevredigend is. 
Wij complimenteren de gemeente dat zij het veld betrekt bij een bezuinigingsdialoog, om met elkaar 
het gesprek aan te gaan over bezuinigingsmogelijkheden. Vervolgens is het aan de Raad om 
beleidsafwegingen te maken, urgenties aan te geven en uiteindelijk keuzes te maken.  In die zin 
onderschrijf ik de brief van de Stichting ABC ( 9.3 in het rapport)  waar het gaat over de weging van 
de voorstellen en de stemming daarover. Dit zou een keuze van de raad moeten zijn en niet van de 
deelnemers die immers een belang hebben bij de uitkomst. In de verslaglegging proef ik ook het 
ongemak van deelnemers om te oordelen over voostellen waarover hun kennis beperkt is. 
 
De Bibliotheek wordt benoemd in het Kunst en cultuurbeleid onder nr.17 
Veel moeite hebben wij met het genoemde percentage en de wijze waarop dit is ingebracht. 
(genoemd door één deelnemer) 
Wij voelen ons nu gedwongen om een stevig geluid te laten horen waar dit mogelijk niet noodzakelijk 
is. Onze intentie om mee te denken over mogelijkheden voor de bibliotheek is bij voorkeur op basis 
van een constructieve- en toekomstgerichte visie, niet vanuit het defensief. 
 
Kort memorerend: 
De bibliotheek is drager van het Cultuurhuis. Bij de ontwikkeling van dit concept heeft de gemeente 
dit omarmd:  een nieuw concept voor kleine kernen om de leefbaarheid te stimuleren en het 
voorzieningenniveau op peil te houden. Met een stevige subsidie van de provincie is dit in 2012 
gerealiseerd.  Bibliotheek Woudenberg is een belangrijke drager van het Cultuurhuis. 
 
Bibliotheek Woudenberg is ook onderdeel van Bibliotheek Eemland en kan daardoor beschikken over 
een grote collectie met wisselende titels, expertise op het gebied van leesbevordering, educatie en 
digitale vaardigheden. Ruim 20% van de inwoners is lid van de bibliotheek, het bereik onder de 
bevolking ligt nog hoger. Wij werken samen met het onderwijs en vele andere organisaties.  
 
Een speerpunt voor de komende jaren is het repareren van de achterstanden die in het onderwijs 
zijn ontstaan. Ook in Woudenberg draagt de bibliotheek bij aan de leesvaardigheid van kinderen en 
zijn met de VoorleesExpress en de Bibliotheek op School belangrijke programma’s in Woudenberg 
geïntroduceerd. Naast een Bibliotheek op school bij Kindcentrum Koningin Juliana is er in 
Woudenberg de VoorleesExpress, waar vrijwilligers thuis gaan voorlezen met een kind die dat vanuit 
zijn/haar ouders niet meekrijgt. We gaan in Woudenberg dit jaar ook starten met twee programma’s 
op het consultatiebureau en de kinderopvangorganisaties, om ook deze kinderen en hun ouders te 
stimuleren om te gaan (voor) lezen. Voorlezen is dé manier om taalontwikkeling te stimuleren bij 
baby's en peuters. Kinderen die jong met boeken in aanraking komen,  leren de taal beter. 
  



Maar al deze programma’s die ter preventie van laaggeletterdheid dienen, halen niet die resultaten 
als er vervolgens geen bibliotheek dichtbij is waar je vervolgens leuke leesboeken kunt halen. Waar 
de kinderen en hun ouders de boekjes kunnen uitzoeken, voelen en bekijken en alvast een boekje 
kunnen gaan lezen. Waar ze een boek kunnen kiezen dat hen aanspreekt. Waar ze een medewerker 
kunnen vragen om advies over welke boeken passen bij hun leeftijd. In de bibliotheek begint de 
vorming van cultuur, het verwerven van kennis en het aanleren van nieuwsgierigheid.  
 
Daarnaast zijn wij er ook voor de volwassen inwoners van Woudenberg die laagtaalvaardig zijn. Ook 
zij maken met behulp van de taalconsulenten gebruik van de bibliotheek en krijgen advies over de 
boeken die zij kunnen lezen. Ook voor deze groep is het van belang dat er een bibliotheek is, waar zij 
boeken kunnen lenen op hun niveau en waar zij geholpen worden bij het uitzoeken.  
De Coronatijd  heeft aangetoond hoe belangrijk het is om digitaal vaardig te zijn. Niet voor niets 
heeft het Ministerie van OCW  het programma “Digitaal burgerschap” bij de bibliotheken 
ondergebracht. 
Veel werk te doen dus! 
 
Ons  jaarverslag 2020 laat het brede palet zien van activiteiten die de bibliotheek uitvoert. Het is 
beschikbaar op onze website. 
 
Waar de huidige tijd vraagt om te investeren in basisvoorzieningen en dit ook landelijk wordt 
gestimuleerd met veel financiële ondersteuning aan gemeenten en het onderwijs is het nu niet het 
moment om radicale bezuinigingskeuzes te maken. 
 
Uiteraard zijn wij bereid om mee te denken en zo mogelijk een bijdrage te leveren aan de 
bezuinigingsdoelstelling maar weest u bewust van het feit dat u beschikt over een goed geoutilleerde 
bibliotheekvoorziening die “lean” is georganiseerd en door deelname in Bibliotheek Eemland een 
volwaardig dienstverleningspakket voor de bewoners van Woudenberg biedt. 
 
Het Cultuurhuis in Woudenberg is een belangrijke plek voor de leefbaarheid van het dorp. Wij zien 
nog veel kansen om door samenwerking met andere partners  van nog grotere betekenis te zijn voor 
de inwoners van Woudenberg. 
 
Met dank voor uw aandacht! 
 
 


