
Schriftelijke Vragen nr.2 omtrent Reorganisatieplannen Bibliotheek 

 

Vandaag, woensdag 8 juni, kwam de rechter met de uitspraak over de zaak die het FNV had 

aangespannen tegen de bibliotheek Utrecht, in verband met de reorganisatieplannen van de 

bibliotheek. 

De bibliotheek was voornemens 15 medewerkers te ontslaan, en ruim 100 vrijwilligers aan te nemen. 

FNV stelde dat dit werkverdringing was en spande een kort geding aan. De rechter stelt dat de 

huidige medewerkers van de bibliotheek ook ingezet kunnen worden bij de nieuwe taken die de 

bibliotheek wil gaan uitvoeren en dat daar dus geen vrijwilligers voor nodig zijn.  

Goed nieuws voor de huidige medewerkers! 

De SP heeft een aantal vragen over de gevolgen van deze rechterlijke uitspraak voor de bibliotheek 

Utrecht.  

In het reorganisatieplan dat de bibliotheek in november 2015 heeft gepresenteerd is uitgegaan van 

een vermindering van personeelskosten ad 327.000 euro. Dat was destijds een inschatting. 

1) Met hoeveel extra personeelskosten krijgt de bibliotheek naar aanleiding van de uitspraak 

van de rechter te maken?  

2) Met hoeveel personeelskosten was rekening gehouden in de begroting?  

In het onlangs aangenomen raadsvoorstel ‘Utrecht maakt kennis met de bibliotheek van de 21
e
 

eeuw’, staat in de voorwaarden opgenomen: 

- Passend binnen gestelde financiële kaders 

- Sluitende begroting 

SP stelt vast dat de begroting nu dus niet meer sluitend is en dat de visie van de bibliotheek van de 

20
e
 eeuw niet past binnen de gestelde financiële kaders. 

3) Wanneer kan de raad een aangepast plan van de bibliotheek verwachten? 

In het reorganisatieplan van november 2015 staat het volgende te lezen over wijkvestigingen: 

“Gezien de wens van de burgers in de stad en gezien de politieke wens tot behoud van alle 

wijkvestigingen zal de Bibliotheek Utrecht, waar financieel mogelijk, deze vestigingen, wellicht hier en 

daar in aangepaste vorm, in stand houden.” 

4) Is de wethouder het met de SP eens dat de financiële consequenties van de uitspraak van de 

rechter niet mogen worden afgewenteld op de dienstverlening aan de burgers? 

5) Is de wethouder het ook met de SP eens dat daarom alle wijkvestigingen onverkort open 

moeten blijven?  
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