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De voorzitter leidt het onderwerp kort in en geeft vervolgens het woord aan wethouder
Westerman die een toelichting geeft op het gewijzigde raadsvoorstel.
Vervolgens krijgt de heer Schroër, voorzitter van de Bestuurscommissie van de Bibliotheek
Velsen, het woord. De Bibliotheek heeft een sterke voorkeur voor verzelfstandiging en daar is
nu ook noodzaak voor. Na verzelfstandiging kan de bibliotheek als stichting op zoek gaan naar
andere mogelijkheden. Kortom, de heer Schroër houdt een pleidooi voor verzelfstandiging van
de bibliotheek.
Dan is het woord aan de raadsleden.
De heer Kwant van de LGV fractie is het wel duidelijk. Het is vooral een financiële zaak; het
zittend personeel houdt de status van B3. Hij heeft geen probleem met de verzelfstandiging en
de oprichting van een stichting. Hij wil wel graag weten of het huidige personeel de status van
de IZA (zorgverzekering) houdt. Het voorstel is wat zijn fractie betreft besluitrijp.
Mevrouw Sintenie van de CDA fractie is het duidelijk, haar fractie staat positief tegenover de
verzelfstandiging. Wel opletten dat de afbouw van de pensioenregeling goed gewaarborgd
wordt. Het CDA is kritisch ten opzichte van de randvoorwaarden; de bibliotheek moet
betaalbaar en toegankelijk voor de burger blijven. De bibliotheek in Velserbroek moet open
blijven. Samenwerking tussen Bibliotheek en Schouwburg is een goed plan. Het mag echter
allemaal niet te commercieel worden. Samenvattend vindt het CDA dat de bibliotheek op de
goede weg is en zij geeft haar fiat aan de verzelfstandiging.
Ook mevrouw Van Ombergen van de fractie van Velsen Lokaal is positief over de
verzelfstandiging. Zij vraagt zich wel af hoe hard de genoemde bedragen zijn; kan er binnen
het budget gebleven worden. Het bedrag dat meegegeven wordt, is dat het maximum (10%)?
Er is gezegd dat de personele bezetting de komende jaren zou afnemen, in de stukken staat
echter dat de personele bezetting weer toeneemt. Hoe hard zijn de aantallen van de fte’s die in
het rapport genoemd worden? De fractie van Velsen Lokaal is voorstander van de
verzelfstandiging, maar wil wel iets meer duidelijkheid over de financiën.
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De heer Buist van de SP fractie meldt dat zijn fractie tegenstander van de verzelfstandiging is.
Hij heeft zorgen over de pensioenfondsen en de kosten die het met zich meebrengt. De
openbare bibliotheek moet een basis taak van de gemeente blijven.
De heer Stapper van de PvdA fractie merkt op dat zijn fractie het belangrijk vindt om de
bibliotheek te behouden. In het verleden was de PvdA tegenstander van verzelfstandiging,
maar om twee redenen heeft de fractie haar standpunt gewijzigd. Reden één is dat de
Bibliotheek straalt van de ambitie, als de fractie tegen zou zijn, dan smelt die ambitie als
sneeuw voor de zon. De tweede reden om voor verzelfstandiging te zijn, is de komende
bezuinigingen. Vrij baan voor ondernemerschap en ervoor zorgen dat de bibliotheek in stand
blijft, iets dat de gemeente niet kan garanderen. De fractie is dus voor verzelfstandiging mits
de manier van dekking niet ten koste van de formatie op het gemeentehuis gaat. Op blz. 11
mist de heer Stapper in de toetsing de rol van de Raad. Dit is een belangrijk aspect. Waar nu
college staat, graag toevoegen “en de Raad”, zodat de gemeenteraad de rapportages ook te
zien krijgt. Ook op blz. 11 het woordje “kan” vervangen door “zal”. De zin wordt dan “Het
college zal bedingen dat de voordracht / benoeming van de voorzitter van de RvT altijd de
instemming behoeft van het college.” De fractie vraagt om in de subsidiebeschikking op te
nemen dat beide filialen open blijven. De PvdA is voor verzelfstandiging maar wil geen blanco
cheque meegeven. De volgende stap is het exploitatieplan; de financiële consequenties voor
bibliotheek en gemeente, goed in zicht te hebben.
De heer Van den Brink van de VVD fractie staat welwillend tegenover de verzelfstandiging
mits dit niet leidt tot structureel hogere lasten voor de gemeente. Het voortbestaan van de
bibliotheek mag absoluut niet in de waagschaal gesteld worden. Essentieel is dat de
bibliotheek beschikt over een cultureel ondernemer met een bewezen “trackrecord”. Aan dit
element wordt in het business plan echter geen enkele aandacht besteed, dit baart de fractie
zorgen. Ook een financiële meerjaren prognose ontbreekt in het businessplan. De VVD vraagt
zich af of de bibliotheek zich niet in een te riskant avontuur stort. De fractie heeft dan ook
behoefte aan nauwkeuriger en meer actuele financiële informatie. De VVD wil precies weten
om welke subsidiebedragen het de komende jaren zal gaan en wat de volgen hiervan zijn voor
de gemeentelijke begroting. Ook wil de fractie weten hoe de plannen ten aanzien van een
horecavoorziening op de begane grond van de bibliotheek sporen met de uitspraak dat er
geen horeca bij mag komen in dit gebied.
Mevrouw De Haan van de fractie van GroenLinks wil weten wat de financiële garanties
inhouden. Waarom vraagt het ABP een boete, omdat er geen nieuwe aanwas van
pensioendeelnemers komt. Met betrekking tot het meerjarenperspectief wil zij graag uitleg wat
het voordeel voor de gemeente is. Wanneer kan de bibliotheek andere financiële bronnen
aanboren en zou dit het subsidiegedrag van de gemeente beïnvloeden? De fractie staat
sceptisch tegenover privatisering. Wel begrijpt ze dat het goed is om verder te kijken.
Mevrouw Remkes van de fractie van de ChristenUnie vindt dat de toegankelijkheid voor de
burger gewaarborgd moet zijn. De fractie is niet tegen verzelfstandiging, maar vraagt zich af of
het nu wel de juiste tijd daarvoor is. Op dit moment zitten er grote financiële consequenties en
risico’s aanvast. De beschreven voordelen in het rapport, voor zowel de gemeente als de
bibliotheek, vindt de fractie twijfelachtig. In het rapport wordt gesteld dat de gemeente door
verzelfstandiging haar financieel risico begrensd, doordat onverhoopte financiële tegenvallers
in exploitatie niet ten laste komen van de gemeentebegroting, maar voor rekening zijn van de
stichting. Hoe kan dit worden gegarandeerd en wat gebeurt er als de tegenvallers zo groot zijn,
dat de bibliotheek de gemeente om hulp moet vragen? De optie sponsoring, hoeveel geld gaat
hier concreet in om? Is een semi-overheidsinstelling in staat om de omslag te maken naar
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commercieel denken? Kunnen de burgers er vanuit blijven gaan dat zij voor betrekkelijk lage
kosten lid kunnen blijven van de bibliotheek? Kunnen de huidige leden van de
bestuurscommissie plaats nemen in de Raad van Toezicht? Er is in 1970 een overeenkomst
gesloten met de Stichting Katholieke Openbare Leeszaal en Bibliotheek (SKOLB), in hoeverre
is er nog overleg met deze stichting en heeft deze nog invloed? Kortom, de ChristenUnie is er
voorlopig nog niet van overtuigd dat verzelfstandiging nu de juiste keuze is.
De heer Wijkhuisen van de D66V merkt op dat zijn fractie kiest voor een goede toekomst voor
de bibliotheek. De fractie heeft er vertrouwen in dat de bibliotheek het kan redden, maar wel
als ze op afstand gezet wordt, iets dat de bibliotheek zelf ook wil. De fractie van D55V is
voorstander van verzelfstandiging en hoop dat dit zo snel mogelijk gerealiseerd wordt.
De heer Van Tilburg, extern deskundige, gaat in op de B3 toelating bij het ABP. Hij merkt op
dat het hier om een afwikkelingscompensatie gaat, die het ABP vraagt bij privatiseringen. Het
bedrag is berekend door het ABP.
Dan is het woord aan de portefeuillehouder, de heer Westerman. Als eerste merkt hij op dat
technische vragen, als er behoefte aan is, schriftelijk beantwoord worden. Het gaat vanavond
om een principe besluit en pas daarna komt het exploitatieplan. De vraag over de formatie van
het personeel wordt schriftelijk beantwoord. De SKOLB draagt financieel een zeer klein deel
bij. Formeel wordt met de opdrachtgever binnenkort hier een gesprek over plaats. De
samenstelling van de Raad van Toezicht wordt verder nog uitgelijnd. De vraag van de PvdA
om het woord “kan” (op blz. 11) te vervangen door “zal” wordt overgenomen door de
wethouder. Wat betreft de horecavoorziening op de begane grond van de bibliotheek, merkt de
wethouder op dat het niet om nieuwe horeca gaat. Het gaat hierbij om een verplaatsing van de
horecavoorziening van boven naar beneden. Wat betreft de huurovereenkomst voor filiaal
Velserbroek merkt de heer Westerman op dat alle huurovereenkomsten opnieuw bekeken
worden en ook deze huurovereenkomst wordt hierin nadrukkelijk meegenomen. De vraag over
de IZA wordt schriftelijk beantwoord. Inzake de financiën merkt de heer Westerman op dat de
exploitatiebegroting pas wordt opgesteld na het principebesluit.
De heer Van den Brink van de VVD fractie merkt op dat hier een principe besluit wordt
gevraagd met daaraan samenhangende financiële consequenties. Dit is geen principe besluit
meer! Er wordt gesproken over de verzelfstandiging van de bibliotheek Velsen. Bij
verzelfstandiging tot een stichting zijn er verschillende mogelijkheden. Essentieel voor de VVD
fractie is, dat gekozen wordt voor een stichting met een Raad van Toezicht. Dit wil de VVD
graag opgenomen zien in het raadsvoorstel. Het huidige businessplan is onvoldoende, want
daarin hoort een exploitatiebegroting. Als het sec om een principebesluit gaat, dan moet niet in
het raadsvoorstel staan “In te stemmen met het voornemen van het college om over te gaan
tot verzelfstandiging van de Bibliotheek Velsen, inclusief de daarmee samenhangende
financiële consequenties”.
Samenvattend concludeert de voorzitter dat, op GroenLinks na, alle fracties het voorstel
besluitrijp vinden. De wethouder heeft toegezegd om ontbrekende antwoorden op gestelde
vragen binnen een aantal dagen naar de Raad te doen toekomen.

Toezeggingen
De wethouder zegt toe om ontbrekende antwoorden op gestelde vragen binnen een
aantal dagen naar de Raad te doen toekomen.
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