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Geachte leden van de raad, 

 

Met deze brief informeren wij u over de omvorming van het bibliotheekwerk in de gemeente en de 

consequenties die dit met zich mee brengt voor een gemeentelijke accommodatie en het gemeentelijk 

informatiepunt. 

 

Verandering bibliotheekwerk 

Per 1 maart 2014 verhuist Stichting Bibliotheek Oostland binnen Nootdorp van de Kon. Wilhelminastraat 5 naar 

Markt 24. Dit wordt een servicepunt,  voornamelijk voor jeugd en jongeren, in plaats van een volwaardige 

vestiging. Scholen krijgen ook de beschikking over de sleutel. Overige inwoners van Nootdorp kunnen in het 

servicepunt terecht voor een bescheiden maar actueel assortiment boeken voor volwassenen, of om via 

internet gereserveerde materialen af te halen. Uiteraard kunnen zij ook materialen lenen bij de 

bibliotheekvestiging in Pijnacker, die ruimere openingstijden krijgt. Inwoners die daartoe niet in staat zijn of 

voor wie het niet uitkomt, kunnen gebruik maken van respectievelijk de boekendienst of bezorgdienst aan huis. 

 

Door te bezuinigen op structurele kosten, als huisvesting, personeel en collectie, en een verminderd aanbod 

voor zelfredzame volwassenen, vult de bibliotheek de taakstelling in behorende bij het Subsidiebeleidskader 

Maatschappelijke Voorzieningen 2014-2017. Ook inhoudelijk sluit deze ontwikkeling aan op het gemeentelijk 

beleid en de ontwikkeling binnen de samenleving.  

 

Gemeentelijk pand 

Stichting Bibliotheek Oostland heeft bij ons op 2 augustus jl. de huur opgezegd van het pand aan de Kon. 

Wilhelminastraat 5 in Nootdorp. In onderling overleg bleek gedeeltelijke huur niet mogelijk, wegens de grootte 

van de door hen te huren ruimte en het ontbreken van medehuurders. Als gevolg van de huuropzegging door 

Stichting Bibliotheek Oostland komt het gehele gebouw leeg te staan. Wij hebben besloten het pand te taxeren 

en het vervolgens alvast in de verkoop of verhuur te zetten. Op dit moment is er namelijk geen 

huisvestingsvraag bij ons bekend en de onderhoudskosten zijn laag. De nadelige financiële gevolgen van 

eventuele leegstand zullen bij de Kadernota 2014 worden verwerkt. Ook nemen wij het pand mee bij de in 

voorbereiding zijnde vastgoednota. 

  

Gemeentelijk informatiepunt 

De verhuizing van Stichting Bibliotheek Oostland binnen Nootdorp brengt ook met zich mee dat het 

gemeentelijk informatiepunt per 1 maart 2014 niet meer beschikbaar is aan de Kon. Wilhelminastraat 5. Dan is 

het gebouw immers gesloten en zijn de ict-voorzieningen door de bibliotheek opgezegd. Gelet op het 

tegenvallende gebruik hebben wij in onze vergadering van 26 november besloten het gemeentelijk 

informatiepunt per 1 maart 2014 op te heffen. Sinds de opening vorig jaar zijn er namelijk slechts 22 

informatievragen van klanten beantwoord, die bovendien ook telefonisch of via de website beantwoord 

hadden kunnen worden. Vanaf 1 maart 2014 kunnen de inwoners van Nootdorp daarom terecht op het 

gemeentekantoor in Pijnacker. Degenen die daartoe niet in staat zijn, zullen echter op locatie of thuis worden 

geholpen.    

 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Hoogachtend 

College van Pijnacker-Nootdorp,  

de secretaris, de burgemeester, 

 

 

Drs. J.P.R. Woudstra drs. F.H. Buddenberg 

 


