
 
 

Persbericht: 
 

Wmo-Adviesraad Amsterdam Zuidoost ziet toekomst voor bibliotheken  
 

Op 22 november jl. heeft de Wmo-Adviesraad Amsterdam Zuidoost een ongevraagd advies 
gegeven aan het DB van haar stadsdeel over de toekomst van bibliotheken in Amsterdam 
Zuidoost. Aanleiding vormde het voornemen van het DB om de bibliotheken te korten met 
600.000 Euro; door de OBA is dat direct zo vertaald dat 1 van de 2 bibliotheken van 
Amsterdam Zuidoost moet sluiten. 
 
De Wmo-Adviesraad stelt dat de bibliotheek bij uitstek de basisvoorziening is die aan alle 
bewoners van jong tot oud, met of zonder beperking, dwars door alle culturen en klassen, 
gelegenheid biedt tot zelfstandig leren, lezen, taalontwikkeling. Dit vormt een onmisbare 
schakel in integreren en je een zelfstandige plek verwerven en behouden in de samenleving. 
De Wmo-Adviesraad stelt dat voorgenomen bezuiniging op zich al bepaald niet door een 
‘Wmo-bril’ lijkt te zijn ingegeven, maar het proces daar naar toe al helemaal niet.  
 
De strekking van het advies aan het DB is tweeledig (integraal overgenomen uit advies):  

1. Wij adviseren u om uw voornemen inzake de financiële bekorting van de bibliotheken 
in Zuidoost voor de korte termijn op te schorten, en samen met bewoners en 
gebruikers in gesprek te gaan over de noodzaak en mogelijkheden van bezuinigingen 
op alle niveaus. Zo leer je mensen in de praktijk mee te denken over ‘onze 
gezamenlijke huishoudpot’. Dit biedt bewoners, gebruikers en aanbieders (in dit geval 
de OBA) de kans om ‘alles uit de kast te halen’ om tot intelligente oplossingen te 
komen waarbij we met minder geld hetzelfde en misschien zelfs nog meer mogelijk 
maken. Je zou zelfs kunnen denken aan het instellen van een gebruikersraad per 
locatie, te beginnen in de Bijlmer. Een praktische uitdaging om ‘Wmo-proof’ te worden, 
als waardige ‘civil society’. 

2. Wij adviseren u om in uw bezuinigingsoverwegingen ook de mogelijkheid te betrekken 
dat de bibliotheeklocaties een multfunctionelere invulling krijgen. Je kunt voor de 
Bijlmerlocatie zelfs een spoor volgen a la het prestigieuze OBA gebouw nabij het 
Centraal Station, door er een echt goede horecafaciliteit in op te nemen waardoor het 
als ontmoetingsplek een nog belangrijker functie gaat vervullen, ook voor de mensen 
die in dit stadsdeel werken. De locaties zouden buiten de openingstijden - nog meer 
dan nu - ook voor taalcursussen en andere scholingsactiviteiten kunnen worden 
gebruikt, al vereist dat wellicht wat aanpassingen aan de gebouwen. Dit genereert 
extra inkomsten, waardoor de huisvestingskosten voor de bibliotheek sec dalen.  

 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met dr. Anne Stijkel, voorzitter Wmo-Adviesraad, 
anne.stijkel@cocreatie.nl of 020-6972999. Zie ook zuidoost.wmo-adviesraadamsterdam.nl/ 


