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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:


Datum:


Boer, RJC (Rozanne)


Gedeeltelijke beantwoording op technische vragen inzake openstellen bibliotheek van PRO Sliedrecht + 
uitstel op vraag 1
dinsdag 25 januari 2022 12:37:50


Goedemiddag Claudia,


Hieronder de gedeeltelijke beantwoording op technische vragen inzake openstellen bibliotheek
van PRO Sliedrecht.


Namens wethouder Goverde het volgende :
Op donderdag 20 januari 2022 heeft u technische vragen gesteld over het verruimen van de
openingstijden van de bibliotheek met een extra dag.


Wij kunnen uw eerste vraag niet binnen de gestelde termijn van 4 werkdagen beantwoorden
omdat het verzamelen van de door u gevraagde informatie meer tijd vergt. Daarnaast zijn we
hiervoor (mede) afhankelijk van externen. Wij zullen deze vraag uiterlijk 8 februari 2022
beantwoorden.


Voor wat betreft uw tweede vraag, u vindt de beantwoording hieronder:


Vraag 2: De wethouder sprak uit dat de eventuele kosten gedekt kunnen worden vanuit het
dorpsfonds, klopt dat?


Dat klopt niet. Het extra open stellen van de bibliotheek heeft financiële consequenties die
structureel van aard zijn en waar de gemeenteraad dus (eventueel) extra geld voor beschikbaar
moet stellen. Het Dorpsfonds is door de wethouder genoemd met betrekking tot (incidentele)
initiatieven die vanuit de samenleving georganiseerd worden op het gebied van sport, kunst en
cultuur.


Met vriendelijke groet,


Rozanne Boer
Griffiemedewerker


T 14 0184 | M 06 31 75 21 02 
Industrieweg 11, 3361 HJ Sliedrecht


Van: Kwist-van der Waal, G (Gabrielle) 
Verzonden: dinsdag 25 januari 2022 11:06
Onderwerp: Gedeeltelijke beantwoording op technische vragen inzake openstellen bibliotheek 
van PRO Sliedrecht + uitstel op vraag 1


Van: vragenvanuitderaad  



mailto:rjc.boer@sliedrecht.nl





Verzonden: donderdag 20 januari 2022 15:13
Onderwerp: FW: Technische vraag openstellen bibliotheek


From: Claudia Verheul 
Sent: Thursday, January 20, 2022 3:12:31 PM (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, 
Stockholm, Vienna
To: vragenvanuitderaad 
Cc: markverheul 
Subject: Technische vraag openstellen bibliotheek


Goedemiddag,


Tijdens de oordeelsvormende vergadering van 18-01-2022 heeft PRO Sliedrecht het idee
geopperd om de openingstijden van de bibliotheek te verruimen. Dit wil zeggen dat wij de
bibliotheek ook graag op maandag open zien.  De wethouder sprak zijn voorkeur uit dat wij de
financiële vraag technisch zouden stellen. Dus hierbij stel ik namens PRO Sliedrecht de volgende
twee vragen;


1. Kunt u ons inzichtelijk maken wat de financiële gevolgen zijn als de raad er voor kiest om de
openingstijden van de bibliotheek te verruimen met één extra dag?
2. De wethouder sprak uit dat de eventuele kosten gedekt kunnen worden vanuit het
dorpsfonds, klopt dat?


Wij horen het graag.


Groetjes,
Claudia Verheul









