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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze vergadering van 11 februari 2020 hebben wij het navolgende onderwerp besproken: 
De raadsfractie van de PvdA heeft op 13 januari jl. op grond van artikel 35 van het reglement van orde de 
volgende vragen over de bibliotheekvestiging in Ootmarsum gesteld: 
De PvdA heeft signalen ontvangen dat de Stichting Bibliotheek Dinkelland voornemens is het pand waarin 
nu de vestiging Ootmarsum gehuisvest is te verkopen en de bibliotheek te verhuizen naar een andere locatie. 
De fractie van de PvdA heeft daarover de volgende vragen: 
1. Is het college op de hoogte van deze plannen? Zo ja, waarom is dit niet gemeld richting de raad? 
2. Zo nee, waarom niet? Is er geen regelmatig contact tussen het college en de bibliotheek? 
3. Zo nee, Is het college bereid in gesprek te gaan met de stichting om zich op de hoogte te stellen over 
deze plannen? 
4. Is het college een voorstander van een eventuele verhuizing? 
5. De nieuwe locatie zou ’t Emter te Ootmarsum zijn, is het college op de hoogte hiervan? Of kloppen deze 
berichten niet? 
6. Indien het klopt. Wat vind het college van deze locatie? 
7. Indien het niet klopt. Welke locatie vind het college geschikt als bibliotheek? 
8. Is het college het met ons eens dat een dergelijke voorziening in de stadskern van Ootmarsum hoort? En 
niet weggestopt tussen de basisschool en de sporthal? 
 
Ons besluit 
Wij hebben in die vergadering besloten: 
De schriftelijke vragen op grond van artikel 35 van het reglement van orde van de fractie van de PvdA 
Dinkelland van 13 januari jl met betrekking tot de bibliotheekvestiging in Ootmarsum beantwoorden conform 
deze raadsbrief. 
 
Toelichting 
De antwoorden op de schriftelijke vragen op grond van artikel 35 van het reglement van orde van de fractie 
van de PvdA Dinkelland van 13 januari jl met betrekking tot de bibliotheekvestiging in Ootmarsum zijn: 
1. Het college is op de hoogte van deze plannen. Dit is niet gemeld aan de raad omdat hierover met de 

directie van de Stichting Bibliotheek Dinkelland oriënterende gesprekken zijn gevoerd. De gemeente 

heeft een subsidierelatie met de Stichting Bibliotheek Dinkelland. Onderdeel hiervan zijn 

prestatieafspraken die door de raad zijn vastgesteld. Huisvesting is in die zin onderdeel van deze 

afspraken dat de Stichting Bibliotheek Dinkelland dient zorg te dragen voor een bibliotheekvestiging in 

Ootmarsum tijdens de looptijd van de prestatieafspraken (2017 t/m 2020). Het is aan de Stichting 

 



Bibliotheek Dinkelland waar de bibliotheek zich binnen Ootmarsum vestigt. 

2. Vraag is bevestigend beantwoord dus beantwoording is niet aan de orde. 

3. Vraag is bevestigend beantwoord dus beantwoording is niet aan de orde. 

4. Huisvesting is in die zin onderdeel van de prestatieafspraken dat de Stichting Bibliotheek Dinkelland 

dient zorg te dragen voor een bibliotheekvestiging in Ootmarsum tijdens de looptijd van deze 

afspraken (2017 t/m 2020). Het is aan de Stichting Bibliotheek Dinkelland waar de bibliotheek zich 

binnen Ootmarsum vestigt. 

5. Het college is op de hoogte van de locatie 't Emter. 

6. Het is aan de Stichting Bibliotheek Dinkelland waar de bibliotheek zich binnen Ootmarsum vestigt. 

7. Vraag is bevestigend beantwoord dus beantwoording is niet aan de orde. 

8. De gemeente heeft een subsidierelatie met de Stichting Bibliotheek Dinkelland. Onderdeel hiervan zijn 

prestatieafspraken die door de raad zijn vastgesteld. Huisvesting is in die zin onderdeel van deze 

afspraken dat de Stichting Bibliotheek Dinkelland dient zorg te dragen voor een bibliotheekvestiging in 

Ootmarsum tijdens de looptijd van de prestatieafspraken (2017 t/m 2020). Het is aan de Stichting 

Bibliotheek Dinkelland waar de bibliotheek zich binnen Ootmarsum vestigt. 

 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 
E.M. Grobben 

 
J.G.J. Joosten 


