2 februari 2021
Artikel 34 vragen
Boeken (in)kopen in Vlissingen
Door de gevolgen van COVID-19 hebben boekhandels in onze gemeente het zwaar.
Op dit moment is er een landelijke campagne van schrijvers om toch vooral bij de lokale boekhandel te kopen.
https://nos.nl/artikel/2364345-schrijvers-op-de-bres-voor-lokale-boekhandels-bestel-je-boeken-daar.html
Per 1 juli 2017 is de exploitatie van de bibliotheekvoorziening in Vlissingen uitbesteed aan de stichting ZB|
Planbureau en Bibliotheek van Zeeland(ZB) door middel van een dienstverleningsovereenkomst.
De locatie Vlissingen is gehuisvest in het complex van CineCity en er is sprake van een ruime openstelling.
De inwoners van Vlissingen hebben toegang tot alle boeken binnen het Zeeuwse en Nederlands stelsel
van bibliotheken. In Oost- Souburg is er vanwege sluiting van de huidige voorziening in de Zoute viever een
mobiele bibliotheekvoorziening. Bekend is dat bibliotheken in principe maar een zeer klein deel van hun
boekenbudget bij de lokale boekhandel besteden.
Vragen aan het College:
1. Is het college het met GroenLinks eens dat slimme en voor de hand liggende kansen en
mogelijkheden, ter voorkoming van verdere problemen voor boekhandels in Vlissingen, vlot moeten
worden opgepakt?
2. Kan het college aangeven hoe het huidige boeken- inkoopbeleid van Planbureau en Bibliotheek van
Zeeland(ZB) is georganiseerd?
3. Bestaan er inkoopafspraken vanuit ZB met lokale boekhandelaren?
 Zo ja, zijn hoe zien deze afspraken eruit?
 Zo nee, ziet het college mogelijkheid om met ZB in gesprek te gaan over inkoop van boeken
bij lokale boekhandels?
4. Kan het college aangeven welke prestatieafspraken er met ZB zijn gemaakt m.b.t. het aangaan van
verbindingen met organisaties en boekhandels in de gemeente Vlissingen?
5. Heeft het college dit onderwerp eerder met het de ZB en of ondernemers besproken?
 Zo ja, kan het college aangeven waar de voorkeur van de ZB en ondernemers naar uitgaat?
 Zo nee, is het college voornemens om dit onderwerp met ZB en betrokken ondernemers te
bespreken en op welke termijn?
6. Ziet het college kansen en mogelijkheden om de campagne te steunen zodat ZB haar boeken of een
deel daarvan kan inkopen bij Vlissingse boekhandels?
 Zo ja, welke kansen en mogelijkheden ziet het college?
 Zo nee, waarom ziet het college deze kansen en mogelijkheden niet?
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