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PvdA Wethouder  

Onderwerp: Bibliotheek 
Vraag Antwoord 

Met belangstelling hebben we kennis genomen van 
het persbericht dat het college besloten heeft per 1 
juli 2017 de bibliotheekvoorziening te laten exploite-
ren door de ZB | Planbureau. 
Over de af te sluiten dienstverleningsovereenkomst 
de volgende vragen: 
 
1. Hoe wordt het onderhouden van de actuele boe-
kencollectie op scholen vormgegeven? 
 

ZB heeft bij scholen wensen voor de dienstverlening 
geïnventariseerd. Allereerst wordt het aantal basisscho-
len, dat een collectie op school heeft, uitgebreid tot het 
totale aantal basisscholen van Vlissingen. De collectie 
wordt actueel gehouden op basis van een structureel 
aanschafbudget en de uitleen wordt verzorgd door vrij-
willigers, die door de scholen worden begeleid. 

2. Hoeveel ondersteuning krijgen scholen bij de edu-
catieve dienstverlening. Graag inzicht in het aantal 
uren ondersteuning dat een school nu ontvangt en 
het aantal uren straks. Veranderd de inhoud van de 
ondersteuning? 
 

De ondersteuning van de educatieve dienstverlening 
omvatte in 2014 in totaal 4,64 fte en straks 2,35. Er zal 
sprake zijn van een basisdienstverlening voor alle scho-
len en een soort plus-pakketten voor scholen met de 
grootste problematiek rond taalachterstanden. 

3. Veranderd er iets in de wijze waarop de activiteiten 
op het gebied van onderwijsachterstandenbeleid en 
mediawijsheid worden gefaciliteerd? 
 

Aanpak van taalachterstand in de leeftijd van nul tot vier 
jaar blijft ongewijzigd, omdat dit een specifiek gemeente-
lijke verantwoordelijkheid betreft. De mate waarin basis-
scholen worden gefaciliteerd zal afhangen van de om-
vang van de problematiek per school. 

4. Valt er meer te zeggen over het uitleenpunt Oost-
Souburg? Waar gaat dat plaatsvinden en wat bete-
kent dat voor het lenend publiek? 
 

Vooralsnog blijft filiaal Souburg na de zomersluiting met 
beperkte openingstijden nog in de Kanaalstraat. ZB 
zoekt andere huisvesting en zal dit tijdig bekend maken. 

5. Bibliotheek heeft ook de functie van het kunnen 
zoeken tussen boeken die op de locatie aanwezig 
zijn. De collectie aan 't Spui kent een collectie met ca. 
100.000 titels. Hoe groot zal die collectie in Cine City 
zijn? 
 

In ‘t Spui staan bijna 50.000 banden. In CineCity zal de 
collectie 10.000 boeken omvatten. Media die niet mee-
kunnen naar de kleinere locatie worden overgenomen 
door de ZB en blijven daardoor te reserveren. 

6. Waarom is de bibliotheek voor de verhuizing gedu-
rende 8 weken (schoolvakantie) gesloten? 
Is die periode te bekorten tot bijvoorbeeld 3 weken? 
 

Deze periode is gekozen omdat het bibliotheekbezoek 
dan toch al laag ligt. Het is niet te bekorten omdat in 
totaal een collectie van 113.000 banden uitgezocht, 
administratief omgewerkt (in catalogus én op boekban-
den) en verhuisd moet worden. 
Gedurende de sluitingstijd kunnen klanten ter compen-
satie van het ongemak meer boeken lenen voor een 
veel langere periode. 
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