Geachte fractie, raadslid,
Graag informeer ik u over de ontwikkeling van de Bibliotheek. De afgelopen tijd heeft dit
behoorlijk wat stof doen opwaaien buiten onze organisatie. In dit bericht brengen we u
op de hoogte van de stand van zaken.

Maatschappelijk-educatieve Bibliotheek
Bibliotheken ontwikkelen zich van ‘boekenbieb’ steeds meer naar de maatschappelijkeducatieve Bibliotheek. Een organisatie die zich met haar dienstverlening volop inzet voor
de maatschappelijke opgaven zoals leesbevordering en mediawijsheid, digitaal
burgerschap en een leven lang leren voor iedereen.
Het stimuleren van leesplezier voor alle leeftijden blijft een belangrijke rol spelen, en de
collectie en het uitlenen van boeken ook. Maar daarnaast zetten we ons steeds meer in
voor die andere opgaven waarbij we ons richten op het verminderen van
kansenongelijkheid zoals aanbod voor digitale vaardigheden en het aanpakken van
laaggeletterdheid. De uitdaging is om verder te ontwikkelen zodat we nu en in de
toekomst met elkaar kunnen werken aan die brede maatschappelijke opgaven.
De dienstverlening staat centraal
Het uitgangspunt bij deze organisatieontwikkeling is dat de dienstverlening centraal
staat. Dat betekent niet dat inwoners straks ver moeten reizen om hun boeken op te
halen. Er zijn ook vele andere manieren mogelijk om de dienstverlening te organiseren.
Bijvoorbeeld door samen te werken met andere organisaties of bedrijven op locaties of
mooie ontmoetingsplekken.
Nu en de toekomst
Terwijl we volop bezig waren en zijn met het onderzoeken van scenario’s en verschillende
vormen van dienstverlening, is er de afgelopen weken enige commotie ontstaan:
inwoners maken zich zorgen over het al dan niet sluiten van bibliotheekvestigingen. Het
is goed om te zien dat veel mensen zich betrokken voelen bij onze Bibliotheek. Dat
betekent dat we als Bibliotheek een belangrijke maatschappelijke rol hebben. En die
willen we zeker behouden en vooral ook versterken in de toekomst!
In het collegevoorstel is een door ons aangeleverde eerste denkrichting geschetst ten
aanzien van locaties; vestiging, afhaalpunten en satellietplek. We constateren dat we –
voor de verdere uitwerking en het bepalen van de dienstverlening in de toekomst – meer
informatie en input van verschillende partijen nodig hebben. Dit om een door iedereen
gedragen uitkomst te bereiken.
We maken daarom een pas op de plaats ten aanzien van keuzes ten aanzien van de
locatiestructuur. Dit gaan we later in de tijd doen omdat we de uiteindelijke structuur van
de dienstverlening gericht op de fysieke plekken / vestigingen zorgvuldig tot stand gaan
brengen. We gaan dit in co-creatie met inwoners, organisaties en stakeholders doen,
waarbij we met ieders inbreng willen komen tot de beste oplossingen voor een kern,
mede bedacht en gedragen door en met inwoners en stakeholders. Hiermee maken wij
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een start vanaf het einde van het jaar en nemen wij de tijd om zorgvuldige beslissingen
te kunnen nemen. Onze ambitie is om dit binnen de beleidsperiode (2021-24) definitief
gerealiseerd te hebben.
Na de zomer gaan we nog verder met het onderzoeken en doorrekenen van een aantal
alternatieve vormen van dienstverlening. Ook onderzoeken we best practices bij collega
bibliotheken. Zijn de diensten succesvol en bereiken ze het beoogde effect? Dit om
vooraf te toetsen wat nieuwe vormen van dienstverlening voor de inwoners kunnen
betekenen.
In de tussentijd kijken we naar oplossingen qua samenwerken en delen van locaties met
partners. Dit kan al geïmplementeerd worden, ook al kan dit tijdelijk zijn. Hoewel de
structuur pas later aan de orde komt staan we niet stil, we gaan ons inzetten op hoe we
100% van de jeugd 0-12 jaar kunnen bereiken voor meer leesplezier en leesbevordering,
we versterken de programmering taal- en digitale vaardigheden volwassenen en zetten
programmering op voor persoonlijke ontwikkeling van onze inwoners. Uiteraard is
uitvoerbaarheid hiervan mede afhankelijk van de financiering van onze organisatie1. Van
belang is dat er voor de komende jaren financiële zekerheid moet bestaan om de
maatschappelijk educatieve Bibliotheek te kunnen -blijven- waarmaken.
We trekken graag samen met u, onze partners, het onderwijs en de inwoners op met als
doel het bijdragen aan ontwikkeling van onze inwoners en hen maatschappelijke kansen
te bieden.
We kunnen ons goed voorstellen dat u vragen heeft hierover. Neemt u hierover gerust
met mij contact op.

Met vriendelijke groet,
Eric de Haan
Directeur-bestuurder

1 Zie “Bijlage_Bezuinigingsscenario’s per partner V5 college 25 mei” paragraaf
kanttekeningen Hoofdstuk B. Bibliotheek
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