
 

Motie inzake taakstelling van de bibliotheek Veluwezoom
         

De Raad van de Gemeente Renkum, in vergadering bijeen op maandag 1 en woensdag 3 
november 2021, behandelend de ‘Najaarsnota 2021’ en de ‘Begroting 2022’:

Constaterende dat,

 De Bibliotheek Veluwezoom door de gemeenteraad een taakstelling heeft gekregen 
om € 160.000 te bezuinigen voor de bibliotheken in de dorpen Oosterbeek en 
Renkum;

 De Bibliotheek Veluwezoom inmiddels € 30.000 daarvan heeft gerealiseerd en in 
2022 additioneel €20.000 zal realiseren;

 De resterende taakstelling van € 110.000 voor 2023 door De Bibliotheek Veluwezoom 
alleen gerealiseerd kan worden door bezuinigingen in huisvesting;

 Er voor de bibliotheken in de dorpen Oosterbeek en Renkum op dit moment 
onderzoeken worden uitgevoerd om te kijken naar mogelijkheden tot andere, 
goedkopere huisvesting;

 De gemeenteraad in oktober 2021 akkoord is gegaan met het uitwerken van 
scenario’s voor het gemeentehuis waarbij onderzocht wordt of en hoe de bibliotheek 
in Oosterbeek ingepast kan worden in het vernieuwde gemeentehuis.

Overwegende dat:

 Het resultaat van het onderzoek m.b.t. besparing van herhuisvesting en het vinden 
van een andere locatie in het dorp Renkum niet op korte termijn te realiseren is;

 De Bibliotheek Veluwezoom op dit moment niet weet of herhuisvesting in een 
vernieuwd gemeentehuis tot de mogelijkheden gaat behoren;

 Als die herhuisvesting daadwerkelijk gaat plaatsvinden er voor De Bibliotheek 
Veluwezoom sprake kan zijn schaalvoordelen en kostenbesparingen, waardoor de 
taakstelling voor De Bibliotheek Veluwezoom er anders uit kan gaan zien dan nu het 
geval is;

 Alles in het werk moet worden gesteld om in zowel Oosterbeek als Renkum een 
fysieke bibliotheekvoorziening voor de inwoners overeind te houden;



Verzoekt het college:

 In het voorjaar 2022 aan de raad te laten weten wat de financiële en inhoudelijke 
uitkomsten zijn voor een mogelijke herhuisvesting van de bibliotheek in het dorp 
Renkum naar een goedkopere locatie in het dorp  en voor een mogelijke verhuizing 
van de bibliotheek in Oosterbeek naar het gemeentehuis; 

 Daarbij aan de raad mee te geven wat de consequenties zijn voor de inwoners als de 
Bibliotheek Veluwezoom haar resterende taakstelling voor 2023 zal moeten 
uitvoeren.

En gaat over tot de orde van de dag,

De fracties van:
D66 Renkum

 


