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Amendement 

 
Onderwerp: bibliotheek Stramproy 
 
 
De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 1 juli 2015, 
 
 
Overwegende dat: 

• het college voorstelt de dependance van de bibliotheek in Stramproy te sluiten; 
• onlangs is gebleken dat het sluiten van de bibliotheek in Stramproy meer kost dan het 

openhouden ervan; 
• het huurcontract bijvoorbeeld nog doorloopt tot 2019; 
• bij verhuizing van een deel van de bibliotheek naar de openbare brede school daar 

investeringen moeten worden gedaan, waarmee geen rekening is gehouden; 
• er samen met de inwoners kan worden gezocht naar een besparing op de 

personeelskosten, bv. door de inzet van vrijwilligers; 
 
Wijzigt het voorstel als volgt:  

1. besluit de bezuiniging op de bibliotheek in Stramproy niet door te voeren en de 
dependance van de bibliotheek in Stramproy niet te sluiten; 

2. draagt het college op om samen met de inwoners te zoeken naar een besparing op 
de personeelskosten, bv. door de inzet voor vrijwilligers; 

3. besluit de eventuele extra kosten die door dit besluit voor de gemeente ontstaan ten 
opzichte van het collegevoorstel: 
-in 2016 ten laste te brengen van a) het budget voor economische 
structuurversterking onderdeel China, b) de helft van het budget voor de 
herontwikkeling van het waterfront (prioriteit 1) en c) een verminderde  investering 
van prioriteit 14 (integratie leeszaal, kantoorruimte archief en archief); 
- in 2017 ten laste te brengen van a) het budget voor economische 
structuurversterking onderdeel China, b) de helft van het budget voor de 
herontwikkeling van het waterfront (prioriteit 1) en c) de co-financieringsgelden Weert-
West (prioriteit 12); 
- vanaf 2018 ten laste te brengen van a) het budget voor economische 
structuurversterking onderdeel China, b) de helft van het budget voor de 
herontwikkeling van het waterfront (prioriteit 1), c) de co-financieringsgelden Weert-
West (prioriteit 12) en d) het schrappen van de reservering voor de Spoorlijn Weert-
Antwerpen (prioriteit 19). 

  
En gaat over tot de orde van de dag, 
 
 
Fractie DUS Weert,  
    
                           
I.Beenders-Van Dooren                               

 


