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Onderwerp: Visie bibliotheekbeleid
Aan de raad,
Beslispunt:

1.

Instemmen met de visie op het bibliotheekbeleid. Kernpunten uit de visie
zijn:
Twee kerndoelen:
1. Kennis en informatie: toegang tot een algemene informatiecollectie
en adviesfunctie
2. Lezen en literatuur: leesbevordering met een collectie fictie
Drie doelgroepen
1. jeugd (met name tot 13 jaar)
2. ouderen
3. mensen met een beperking.
Vestigingenbeleid
Er wordt gezocht naar de mogelijkheden om maatschappelijke functies
uit te breiden en op gepaste locaties maatwerk te leveren ten behoeve
van de doelgroepen.
Financieel kader
Het bibliotheekbeleid wordt gerealiseerd binnen het in de begroting
opgenomen budget.

Waar gaat dit voorstel over?

In deze visie wordt verwoord wat de gemeente verwacht van de nieuwe bibliotheekorganisatie.
Voor welke kerntaken en doelgroepen moet de ondersteuning van de gemeente worden ingezet en
welke prestaties moeten worden geleverd. Ook wordt op hoofdlijnen ingegaan op kwaliteitseisen
die aan de bibliotheekorganisatie worden gesteld.
2.
Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt?
De hoofdlijnen van het bibliotheekbeleid samengevat:
Twee kerndoelen:
1. Kennis en informatie: toegang tot een algemene informatiecollectie en adviesfunctie
2. Lezen en literatuur: leesbevordering met een collectie fictie
Drie doelgroepen
1. jeugd (met name tot 13 jaar)
2. ouderen en
3. mensen met een beperking.
Eisen aan de bibliotheekorganisatie: zoeken naar vernieuwing, maatwerk leveren en openstaan
voor de signalen die de burgers van Bergen laten horen als het gaat om het zoeken en delen van
informatie.
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Vestigingenbeleid
Het openhouden van 3 zelfstandige vestigingen met een compleet aanbod voor alle inwoners is te
duur geworden om te handhaven. De bibliotheek wordt gevraagd de regie te nemen bij het zoeken
naar mogelijkheden om de maatschappelijke functie uit te breiden en op gepaste plekken
maatwerk te leveren ten behoeve van de beoogde doelgroepen. Voor 2012 en 2013 gaan wij nog
uit van bibliotheekvestigingen in Schoorl, Egmond en Bergen met een dienstverlening op maat en
binnen de grenzen van het bestaande subsidiebedrag.
Rolverdeling
De uitwerking van de gestelde randvoorwaarden in specifiek beleid laten wij zoveel mogelijk over
aan de bibliotheekorganisatie en toetsen wij jaarlijks aan de hand van aan te leveren
prestatiegegevens.
3.
Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd?
kaderstellend
Een nieuwe visie op het gemeentelijk bibliotheekbeleid is aan de orde:
1. omdat er zich de laatste jaren grote veranderingen hebben voorgedaan in de mate waarin
en de wijze waarop burgers in hun behoefte aan geschreven informatie voorzien;
2. omdat de Openbare bibliotheek Bergen in 2012 samengaat met de bibliotheek
Kennemerwaard.
De visie biedt ruimte aan de bibliotheek om flexibel en toekomstgericht aan de kerntaken te
voldoen.
4.

Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen?

De visie is besproken met de directeur en het bestuur van de bibliotheek Bergen en met de
directeur van de bibliotheek Kennemerwaard en heeft hun instemming.
f.

Burgerparticipatie

In dit stadium ligt burgerparticipatie niet voor de hand omdat de visie op hoofdlijnen ingaat. Pas bij
de uitwerking wordt duidelijk welke gevolgen die hebben voor het specifieke aanbod. De
bibliotheek gaat bij de specifieke uitwerking van de hoofdlijnen (in vestigingenbeleid en een
dienstenaanbod) uit van onderbouwde lenersprofielen en bevolkingssamenstelling. Ook wordt van
de bibliotheek verwacht dat zij haar beleid toespitst op de noden en wensen van inwoners en
bezoekers van Bergen en dat zij hierover het gesprek met burgers aangaat.
In mei 2011 is een bijeenkomst gehouden voor vrienden en leden van de bibliotheek in Schoorl
waarin naar voren kwam dat de gebruikers van de bibliotheek belang hebben bij een
ontmoetingsplek en een op de doelgroep toegespitste collectie. Met die wensen zal door de
bibliotheek rekening worden gehouden.
g.

Externe communicatie

In de visie wordt nog geen antwoord gegeven op de vele specifieke vragen die over het
bibliotheekbeleid gesteld worden. Ook hier geldt dat meer uitgebreide externe communicatie op
zijn plaats is als de uitwerking van het bibliotheekbeleid door de bibliotheekorganisatie bekend is.
h.

Externe overleg gevoerd met

Yvonne van Schaik, directeur bibliotheek Bergen
Erna Winters, directeur bibliotheek Kennemerwaard
Wim Wouters, voorziter OB Bergen
Met deze partners is overeenstemming over de tekst van de visie bereikt.
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5.

Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt
de raad daarover gerapporteerd?

Na het besluit door de raad gaat de visie deel uitmaken van het uitvoeringscontract dat met de
bibliotheek wordt afgesloten. Gedurende 2012 wordt de raad geïnformeerd over de uitwerking van
de visie in concrete beleidswijzigingen.
6.
Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?
Er zijn met deze visie geen extra middelen voor het bibliotheekwerk gemoeid.
Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit?
De provinciale subsidie voor de bibliotheken is enige jaren geleden gestopt. Alleen voor speciale
projecten (dus niet het reguliere bibliotheekwerk) kan de bibliotheek incidenteel subsidie
aanvragen bij cultuurfondsen. Dit geldt in het algemeen ook voor sponsoring.
Risico’s
Het besluit over de bibliotheekvisie brengt op zichzelf geen financiële risico’s met zich mee. In het
besluit over de subsidie 2012 dat binnenkort door het college wordt genomen worden risico’s
benoemd.
Bijlagen:
Visie op de Openbare bibliotheek van Bergen

Bergen, 13 december 2011
College van Bergen

drs. W.J.M. Bierman
secretaris

drs. H. Hafkamp,
burgemeester
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