
 

Geachte leden van gemeenteraad en college gemeente Goirle, 

 

“Iedere inwoner van Nederland moet toegang hebben tot een kwalitatief hoogstaand 

bibliotheekaanbod in de eigen gemeente.” 

 

In haar advies aan OCW-minister Van Engelshoven (zie bijlage) sloeg de Raad voor Cultuur gisteren 

alarm. Bibliotheken hebben de afgelopen tien jaar te maken gehad met veel bezuinigingen, deels 

te wijten aan de decentralisatie van taken in het sociaal domein, waaronder jeugdzorg. Het 

totaalbedrag dat gemeenten reserveren voor een eigen openbare bibliotheekvoorziening is 

landelijk met maar liefst 19% gedaald; in de gemeente Goirle daalde het de laatste 10 jaar al met 

ruim 25%. Door deze bezuinigingen dreigen in de bibliotheeksector de verschillen tussen 

gemeentes steeds groter te worden. Dit terwijl iedere inwoner van Nederland toegang zou moeten 

hebben tot een kwalitatief hoogstaand bibliotheekaanbod in de eigen gemeente, zo stelt de Raad 

voor Cultuur. 

 

Raad voor Cultuur: Een Bibliotheek voor iedereen 

Zoals vastgelegd in de Bibliotheekwet (2015) horen bij dit bibliotheekaanbod vijf functies: 

toegankelijk maken van kennis en informatie; werken aan ontwikkeling en educatie; leesbevordering; 

kennismaking met kunst en cultuur, waaronder literatuur; ontmoeting en debat. "Bibliotheken zijn 

een basisvoorziening en nemen een sleutelpositie in als het gaat om taalvaardigheid, digitale 

vaardigheden, leesmotivatie en leesvaardigheid van jong en oud”, stelt Marijke van Hees, voorzitter 

van de Raad voor Cultuur. 

 

Deze rol van Bibliotheken verdient volgens de Raad juist extra steun gezien de resultaten van het 

PISA-onderzoek 2018, waaruit bleek dat de leesvaardigheid onder Nederlandse scholieren in het 

voortgezet onderwijs de afgelopen jaren sterk is gedaald. Bijna een kwart van onze 15-jarigen leest 

niet op het niveau dat nodig is om goed te kunnen functioneren op school of in de 

maatschappij. Leesvaardigheid dient dan ook niet alleen het culturele, maar ook het economische 

belang. “Mensen die over een laag niveau van taalvaardigheden beschikken, zijn vaker werkloos, 

hebben een lager inkomen, een slechtere  gezondheid en zijn minder maatschappelijk actief,” 

waarschuwde de Raad eerder al. “Bibliotheken zijn een basisvoorziening die een dergelijke 

achterstand moeten ondervangen, daar moet niet op worden beknibbeld.” 

 

Gisteren werd in verschillende kranten en media aandacht besteed aan het advies van de Raad voor 

Cultuur: 

- NOS: Raad voor Cultuur: gemeenten verplichten om goede bieb op te tuigen 

- Volkskrant: ‘In de bibliotheek leer je dingen die je niet op school leert’ 

- Nieuwsuur: De strijd van de bieb om de puber die niet lezen wil 

 

https://www.raadvoorcultuur.nl/actueel/nieuws/2020/02/10/bibliotheekstelsel-staat-onder-druk
https://nos.nl/artikel/2322495-raad-voor-cultuur-gemeenten-verplichten-om-goede-bieb-op-te-tuigen.html
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/in-de-bibliotheek-leer-je-dingen-die-je-niet-op-school-leert~b4f67d92/
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2322537-de-strijd-van-de-bieb-om-de-puber-die-niet-lezen-wil.html


De Bibliotheek in de gemeente Goirle 

Eind 2018 stelde de Gemeente Goirle nog vast: De Bibliotheek Goirle is sinds 2011 getransformeerd 

van een uitleenbibliotheek naar een programmerende bibliotheek, met een focus op het realiseren 

van lokale maatschappelijke meerwaarde. De bibliotheek is nu een aantrekkelijke en laagdrempelige 

ontmoetingsplek, waar alle inwoners van de gemeente Goirle welkom zijn en zich kunnen verrijken 

met kennis en verhalen. Kortom: een bibliotheek met een veel uitgebreider taken- en 

activiteitenpakket dan in 2011.  

Met de aangekondigde verdere bezuiniging van €300.000 voor de Bibliotheek, Factorium en Jan van 

Besouw in Goirle delen wij de bezorgdheid van de Raad voor Cultuur. Hiermee breekt de Gemeente 

Goirle alle verandering en lokale maatschappelijke waarde van de Bibliotheek Goirle in één klap af. 

Wij doen dan ook een beroep op u om bijgevoegd rapport met aandacht te lezen en het besluit dat u 

in november heeft genomen ten aanzien van de bezuinigingen te heroverwegen bij het opstellen en 

vaststellen van de Voorjaarsnota en de gemeentelijke begroting 2021.  

 

Met vriendelijke groet, 

Peter Kok 
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