
 

MOTIE GEMEENTERAAD 
 

Motie nummer:  

Datum indiening 17 december 2018 

 

Onderwerp: Behoud noodzakelijke voorzieningen Warnsveld 

 

 
De raad van de gemeente Zutphen,  
 
Constateert dat: 

a. Donderdag 22 november bekend werd dat de bibliotheek per 1 januari 2019 stopt in het 
Warnshuus 

b. De bibliotheek de hoofdhuurder is van het Warnshuus 
c. De bibliotheek in het Warnshuus per jaar 50.000 bezoekers ontvangt 
d. Veel scholen uit Warnsveld en Leesten gebruik maken van de bibliotheek in het Warnshuus 
e. Het Warnshuus toegankelijk is voor kinderen, ouderen en minder mobielen om zelfstandig naar de 

bibliotheek te kunnen gaan 
f. Zonder de bibliotheek het Warnshuus haar exploitatie niet dekkend kan krijgen 
g. Het voor het Warnshuus niet mogelijk is om op 1 januari 2019 al een nieuwe hoofdhuurder te 

vinden 
h. Het Warnshuus  als deze haar exploitatie niet rond heeft zal moeten sluiten 
i. Dit tegen de gemaakte afspraken is die tijdens de gemeentelijke herindeling gemaakt zijn om het 

voorzieningenniveau in Warnsveld overeind te houden 
j. Het Warnshuus en de bibliotheek met een overbrugging van € 50.000 de tijd en ruimte krijgen om 

tot een goede oplossing te komen. 
 

Is van mening dat: 
i. Het Warnshuus open moet blijven, dat Warnsveld en Leesten haar eigen dorpshuis verdient 

ii. Het Warnshuus functioneert als de huiskamer van Warnsveld 
iii. Door het ter beschikking stellen van de gevraagde € 50.000 de bibliotheek kan onderzoeken naar 

een andere werkwijze en financiële inkomsten waardoor er een bibliotheekfunctie kan blijven 
bestaan 

iv. Het Warnshuus tijd en ruimte heeft om gezamenlijk met de andere huurders te kijken naar een 
andere hoofdhuurder. Te denken valt bijvoorbeeld het werkbedrijf: Gelre werkt!, dagbesteding, 
wijkteams etc. 



v. De bibliotheek door de overbrugging tijd krijgt om de stimuleringsregeling conform 
zogeheten motie-Asscher1 te onderzoeken en Warnsveld hierin te betrekken; 

vi. De raad alles moet proberen om voorzieningen ook in Warnsveld en Leesten overeind te houden 
vii. Je maar eenmaal het Warnshuus en de bibliotheek aldaar kan sluiten. Eenmaal weg, komt het 

nooit weer terug. 
 
Verzoekt het college 
1. Een éénmalige bijdrage van € 50.000 te verstrekken aan Graafschap bibliotheken om de vestiging in 

het Warnshuus tenminste tot en met juni 2019 open te houden en de bibliotheek en het Warnshuus 
daarmee de kans te geven te zoeken naar een structurele oplossing waarmee het Warnshuus en de 
bibliotheekfunctie in aangepaste vorm kan behouden kunnen blijven voor Warnsveld en Leesten. 

2. In gesprek te blijven met het Warnshuus en Graafschap bibliotheken om de beoogde structurele 
oplossing met kennis en kunde vanuit de gemeente te helpen realiseren en de raad voor 11 maart 
2019 verslag te doen van de stand van zaken. 

3. Deze eenmalige bijdrage van € 50.000 te financieren uit een van de volgende 
bezuinigingsvoorstellen in 2019: 

• De subsidiering aan particulieren bij onderhoud momunten 
• Het aantal in gebruik zijnde applicaties te verminderen met 5 %  
• De loonsom eenmalig   te verlagen,  

of de raad een ander passend dekkingsvoorstel te doen wanneer dit nodig dan wel wenselijk zou blijken. 
 
Spreekt uit dat: 
a. Het Warnshuus in overleg met de bibliotheek en andere huurders op zoek gaat naar een 

medehuurder waardoor de exploitatie minder kwetsbaar wordt. 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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1 file:///C:/Users/iti/Downloads/Motie_van_het_lid_Asscher_c.s._over_bibliotheektoegang_voor_iedereen.pdf 
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