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Samenvatting 
Zowel D66 als Groen Links willen een wettelijke verplichting invoeren om een lokale 
bibliotheekvoorziening in elke gemeente te hebben. D66 heeft een kopje ‘Bibliotheek om de hoek’, 
waaronder het belang van bibliotheken wordt uitgelegd. PvdA pleit voor uitbreiding van de het 
stimuleringsfonds bibliotheken (aka Motie Asscher). Partij voor de Dieren wil investeren in behoud en 
heropening van gratis openbare bibliotheken. CDA en Christenunie pleiten voor het behoud van 
bibliotheken in iedere gemeente. SGP pleit voor lokaal maatwerk, maar de uitleenfunctie in elke 
gemeente. De andere partijen noemen bibliotheken niet.  

 

CDA 
Nu al hebben 2,5 miljoen mensen in ons land in het dagelijks leven moeite met lezen en schrijven. 
Daarmee is ook de laaggeletterdheid veel te hoog. Het zet mensen onterecht op achterstand en leidt 
tot een nieuwe tweedeling in de samenleving. Wij maken ook hier een forse slag om dit probleem 
terug te dringen met innovatieve taalprogramma’s en laagdrempelige hulpverlening via gemeenten en 
op de werkvloer. 

Als onderdeel van het leesoffensief en de strijd tegen laaggeletterdheid zetten wij ons in voor het 
versterken van de Nederlandse literatuur. Dat gaat om leescampagnes voor jongeren, de promotie 
van Nederlandse auteurs in het buitenland en het behoud van bibliotheken in iedere gemeente. 

 

Christenunie 
Recht op een buurthuis. Een plek om elkaar te ontmoeten is heel belangrijk voor een wijk. Zoals 
iedere Nederlander recht heeft op toegang tot de openbare bibliotheek op grond van de 
Bibliotheekwet, komt er ook een wettelijk recht op ontmoetingsplaatsen zoals buurthuizen. 

Leesonderwijs verbeteren. Het leesonderwijs moet op de schop. Plezier in het lezen moet weer 
centraal komen te staan. Het examenvak Nederlands wordt binnen de lopende curriculumverbetering 
met voorrang herzien. Er komt een ambitieuze leesagenda met extra middelen voor leesbevordering 
op scholen en in bibliotheken. 

Bibliotheek gratis tot 18 jaar. Jongeren zijn tot hun 18e jaar gratis lid van de bibliotheek. Bij de 
geboorteaangifte, krijgen ouders het gratis lidmaatschap voor hun kind aangeboden. 

Werkgevers dragen bij aan taalles. Er komt een wettelijke verplichting voor werkgevers om bij te 
dragen aan toegang tot taallessen voor arbeidsmigranten. Daarnaast moeten arbeidsmigranten door 
gemeenten geholpen worden om aansluiting te vinden bij maatschappelijke voorzieningen, zoals 
bibliotheken, sportvoorzieningen, wijk- en dorpshuizen 

 

D66 
‘We bieden elk kind de kans om mee te doen aan sport, cultuur, muziek of het ontdekken van techniek 
en natuur. Scholen krijgen middelen om hiervoor vakdocenten in te zetten en werken nauw samen 
met plaatselijke verenigingen en bibliotheken.’ 



‘We willen muziekscholen weer terug in onze samenleving. Wanneer ingebed in onze cultuur, in onze 
regio’s, steden of dorpen, zoals bijvoorbeeld sportscholen of bibliotheken dat zijn, is voor ieder kind of 
volwassene de drempel weer laag om zich te verrijken met het leren bespelen van een instrument’ 
 
De bibliotheek om de hoek  
D66 wil dat iedere Nederlander toegang heeft tot de bibliotheek en internet. Een bibliotheek stimuleert 
geletterdheid, taalvaardigheid, leesvaardigheid en digitale vaardigheden van volwassenen en 
kinderen. De bibliotheek is een essentieel onderdeel van de ontwikkeling van kinderen. Voor mensen 
in kansarme wijken is de bibliotheek een broodnodige informatievoorziening en geeft de bibliotheek 
toegang tot internet. Het voortbestaan van bibliotheken staat op dit moment echter onder druk. Steeds 
meer bibliotheken verdwijnen. Daarom wil D66 zich inzetten voor voldoende aanbod van bibliotheken 
in elke gemeente.  
• In elke gemeente wil D66 kwalitatief hoogstaand bibliotheekaanbod. In de bibliotheekwet komt 
daarom de plicht voor elke gemeente om te zorgen voor een eigen openbare bibliotheekvoorziening. • 
De landelijke overheid helpt gemeenten een eigen openbare bibliotheekvoorziening te realiseren met 
extra budget als dat nodig is. 
 
Denk  
Zegt niets over bibliotheken. 
 
 
Forum voor Democratie 
Zegt niets over bibliotheken. 
 
 
Groen Links 
Bibliotheken vervullen een belangrijke rol in onze samenleving op het gebied van cultuur, onderwijs en 
welzijnswerk. We garanderen dat iedereen in Nederland toegang heeft tot een volwaardige 
bibliotheek. Gemeenten krijgen de middelen om dit mogelijk te maken. Bibliotheken spelen, onder 
andere in samenwerking met scholen, een belangrijke rol in de bestrijding van laaggeletterdheid. 
Daarnaast gaan bibliotheken zich meer inzetten voor ontmoeting en publiek debat. 

 

Partij voor de Dieren 
‘Leesplezier wordt bevorderd door het lezen meer aan te laten sluiten bij de interesses van de leerling. 
Lezen wordt ook bevorderd door voldoende (buurt-)bibliotheken. In plaats van het sluiten daarvan 
dient er in te worden geïnvesteerd.’ 

‘We investeren in behoud en heropening van gratis openbare bibliotheken. Digitaliseren van archieven 
van culturele en historische organisaties wordt gestimuleerd.’ 

‘Het auteursrecht en het auteurscontractenrecht worden gemoderniseerd om de positie van de makers 
te versterken. Platforms die geld verdienen aan het aanbod van films en muziek gaan een redelijk 
deel van hun winst uitkeren aan de rechthebbende makers’ 

‘Cultuur en muziekeducatie krijgen een vaste plek in het lesprogramma van het basis- voortgezet en 
middelbaar beroepsonderwijs. Scholen worden een plek waar verbinding ontstaat tussen wijk, ouders, 
culturele instellingen, bibliotheken, kunstencentra, musea, verenigingen en podia.  

 
PvdA 
‘Groot offensief tegen laaggeletterdheid, voor jongeren en volwassenen. Anno 2020  zijn meer dan 
twee miljoen mensen in ons welvarende land officieel laaggeletterd en een  kwart van de vijftienjarigen 
kan niet voldoende lezen en schrijven. Met een groot offensief  tegen laaggeletterdheid zorgen we dat 
iedereen kan meedoen in een steeds meer  digitale informatiesamenleving. Scholen krijgen de 
middelen om voor een breed aanbod  van boeken te zorgen, zodat zij een schoolbibliotheek kunnen 
inrichten. Ook komen er meer betaalbare en laagdrempelige taallessen voor volwassenen’ 



Uitbreiden stimuleringsfonds bibliotheken. Bibliotheken zijn een geweldige plek om jete laten 
inspireren door al het moois dat cultuur te bieden heeft. Alle kinderen verdienende kans om in 
bibliotheken boeken te lezen, te leren over het nieuws en te luisteren naar muziek. Het gebruik van de 
voorzieningen van de bieb blijft gratis voor alle kinderen tot 18 jaar. Daarnaast breiden wij het 
stimuleringsfonds voor de bibliotheken uit zodat bibliotheken open kunnen blijven of open kunnen 
gaan. 

 

PVV  
Zegt niets over bibliotheken. 

 
 
SGP 
De positionering van de openbare bibliotheek vraagt lokaal maatwerk. De uitleenfunctie dient wel in 
elke gemeente beschikbaar te zijn. 

 

SP / VVD / 50Plus 
Noemen bibliotheken niet.  

 
 

 


