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Motie Meer jongeren naar de bibliotheek 
 
De raad van de gemeente Doetinchem, bijeen op 10 november 2022; 
 
gelezen het raadsvoorstel Gecorrigeerde begroting 2023 gemeente Doetinchem; 
 
constaterende dat: 
 de bibliotheek een enorm mooie plek is voor zowel jong als oud; 
 de bibliotheek meer is dan alleen een plek om boeken te lenen, maar ook 

ontmoetingspunt is, hulp biedt bij overheidszaken en studieplek is voor 
jongeren; 

 de bibliotheek een brede maatschappelijke functie heeft; 
 de bibliotheek onder andere een rol speelt in de aanpak van 

laaggeletterdheid en het vergroten van digitale vaardigheden; 
 de bibliotheek graag ziet dat meer jongeren lid blijven en worden; 
 
tevens constaterende dat: 
 het lidmaatschap van de bibliotheek vanaf 18 jaar geld kost; 
 de contributie hiervoor voor jongeren tussen de 18 en 24 jaar 12 euro per 

jaar is; 
 er een speciaal lidmaatschap is voor studenten van Iselinge; 
 er niet zo’n zelfde soort speciaal lidmaatschap is voor de studenten van het 

Graafschap College; 
 
overwegende dat: 
 een lidmaatschap voor de bibliotheek, ongeacht de hoogte van de 

contributie, een drempel opwerpt; 
 de bibliotheek een mooie plek moet blijven voor alle mensen, met of zonder 

geld; 
 de bibliotheek één van de kernpartners is in de gemeentelijke 

preventieagenda; 
 als het lukt om meer jongeren naar de bibliotheek te krijgen, dat 

(waarschijnlijk) bijdraagt aan de rol die de bibliotheek vervult qua preventie; 
 
draagt het college op 
 met de bibliotheek in overleg te gaan hoe meer jongeren en studenten naar 

de bibliotheek te krijgen; 
 in dit overleg de bibliotheek te bewegen om in overleg te gaan met onze 

mbo’s, hbo en Achterhoek VO om ook hen te betrekken in ‘hoe’ meer 
jongeren naar de bibliotheek te krijgen. 

https://besluitvorming.doetinchem.nl/Vergaderingen/beeldvormende-raad/2022/19-oktober/19:30/Raadsvoorstel-Gecorrigeerde-begroting-2023-gemeente-Doetinchem.pdf
https://besluitvorming.doetinchem.nl/Vergaderingen/beeldvormende-raad/2022/19-oktober/19:30/Raadsvoorstel-Gecorrigeerde-begroting-2023-gemeente-Doetinchem.pdf
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 bij de Voorjaarnota 2023 terug te komen bij de raad. 
 
en gaat over tot de orde van de dag.  
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