
 
 

 BINNENGEKOMEN 
 TEAM DOCUMENTSERVICES 
 D.D. 24-08-2022 
 No. 2022.14758 
 Portefeuillehouder: Bastiaens 
 Organisatieonderdeel: Ec&Cultuur 
 
Aan het college van burgemeester en wethouders van Maastricht  
Postbus 1992 
6201 BZ Maastricht.  
 
Maastricht, 24 augustus 2022 
 
Betreft: Schriftelijke vragen GroenLinks inzake laaggeletterdheid en de bibliotheek  
 
Geacht college, 
 
GroenLinks heeft kennisgenomen van de berichtgevingen met betrekking tot leegloop in de Limburgse bi-
bliotheken. Zie ook: 
 
https://www.1limburg.nl/nieuws/1822020/leegloop-limburgse-bibliotheken-zet-door * (11 augustus)  
 
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/08/22/in-limburg-heeft-bieb-minste-leden-a4139585 (22 augustus) 
 
* We waren met name verbaasd over de passage in het artikel van 1Limburg over het aantal jeugdabonne-
menten dat in Limburg afneemt.  
 
GroenLinks wil graag laaggeletterdheid bestrijden. Daarom heeft onze fractie de volgende vragen aan het 
college met betrekking tot de situatie in Maastricht.  
 

1. Hoeveel procent van de kinderen in Maastricht heeft een lidmaatschap van de bibliotheek?   
 

2. Hoe denkt het college over het artikel over de leegloop van de Limburgs bibliotheken? Herkent het 
college dit beeld ten aanzien van de situatie in Maastricht?  

 
3. Hoeveel procent meer of minder abonnees heeft de bibliotheek in Maastricht ten opzichte van 

2020 in 2021? Hoe liggen deze cijfers met betrekking tot jeugdabonnementen? 
 

4. Binnenkort is de Kinderboekenweek. Hoeveel Maastrichtse basisscholen bezoeken in de Kinderboe-
kenweek de bibliotheek?  
 

5. Wat gaat het college ondernemen dat alle Maastrichtse basisscholen in de Kinderboekenweek de 
bibliotheek bezoeken, dan wel aanmoedigen dat scholen een bezoek aan de bibliotheek brengen? 
Dit met als doel dat meer kinderen de weg weten te vinden en (uiteindelijk) lid worden van de bibli-
otheek om daarmee laaggeletterdheid te bestrijden.  

 
6. Is het college bereid om gezinnen die beneden modaal verdienen vrijstelling te verlenen voor de 

eenmalige inschrijfkosten van € 3,- voor een (jeugd)abonnement van de bibliotheek? Dit met als 
doel om alles in het werk te stellen om laaggeletterdheid tegen te gaan.  

 
7. Hoeveel procent van de inwoners van Maastricht is anno 2022 naar schatting laaggeletterd?  

https://www.1limburg.nl/nieuws/1822020/leegloop-limburgse-bibliotheken-zet-door
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In afwachting van uw reactie, 
 
Mark Mülders 
Harry Schouten 
Saskia Hermens  
 
GroenLinks Maastricht  


