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Raadsvergadering : 2 februari 2017 
Naam opsteller : Boukje Detmar 
Informatie op te vragen bij : B. Detmar 
Portefeuillehouder(s) : O. Rasch 
Zaaknummer :  
Registratienummer : RAAD160116 

Raadsvoorstel
Onderwerp: Notitie Herijking Bibliotheekbeleid 
 
Aan de raad, 
 

Beslispunt: De notitie Herijking Bibliotheekbeleid vast te stellen. 
Hiermee prioriteit te geven aan uitvoering van de bibliotheek op de 
volgende thema's: 
1. taal- en leesbevordering 
2. terugdringen laaggeletterdheid 
3. een leven lang leren 
4. participatie 

 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
 
Naar aanleiding van de wens van de raad om het werk en de toekomst van bibliotheek 
Kennemerwaard tegen het licht te houden, geuit tijdens het proces bij de totstandkoming van 
de nota Kunst in ’t Hart, is een notitie Herijking Bibliotheek Kennemerwaard Bergen 
opgesteld (bijlage 1). 
 
In deze notitie zijn de landelijke, regionale en lokale kaders voor de bibliotheek geschetst. 
Het huidige bibliotheekwerk en het meerjarenbeleidsplan van de bibliotheek worden tegen 
het licht gehouden. Hierbij is gekeken hoe deze passen binnen het Bergens beleid en wat de 
praktische uitwerking voor komende jaren voor onze gemeente zal zijn. 
 
De notitie is consoliderend, in die zin dat de algemene lijnen uit beleidsnota bibliotheek 2012 
nog van kracht zijn en voorgesteld wordt dat het voorstel is om het huidige subsidiebedrag 
ongemoeid te laten. De notitie stelt daarnaast een aantal zaken voor die zijn gericht op de 
invulling van het (landelijke) veranderende bibliotheekwerk en de groeiende rol als partner in 
het sociaal domein. 

 
Uit de conclusies en beleidskaders:  
 
“De maatschappij verandert en de bibliotheek anticipeert hierop en verandert mee.’’  
Relevante ontwikkeling is dat gemeenten de zelfredzaamheid van haar inwoners wil 
vergroten, opdat zij zelfstandig kunnen functioneren in de samenleving en minder een 
beroep behoeven te doen op zorg. Bibliotheek Kennemerwaard kan met name in de 
preventieve sfeer een rol van betekenis vervullen. De bibliotheek is een partner in het 
vervullen van de doelen die zijn gesteld in het Integraal Beleidskader.  
 
Naast de functies als in- en uitleen en verblijf/ontmoeting, zit de maatschappelijke waarde 
van de bibliotheek in educatie, haar rol in het sociale domein en het culturele domein. De 
bibliotheek als knooppunt van kennis, ontmoeting en cultuur.  
 
Bibliotheek Kennemerwaard heeft haar eigen beleid en haar te varen koers is bekend.  
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Wij subsidiëren de bibliotheek omdat de koers die zij vaart past binnen ons relevante huidige 
en toekomstige beleid. Wij vragen de bibliotheek vanuit haar specifieke kennis en kunde zich 
met haar activiteiten te richten op de thema’s: 
1. taal- en leesbevordering 
2. terugdringen laaggeletterdheid 
3. leven lang leren   
4. participatie en zelfredzaamheid 
en daarbij nauw de samenwerking en afstemming te blijven zoeken met relevante instanties. 
 
De recente bezuinigingsronde op de bibliotheek is in dit jaar, 2016, nog steeds gaande. Voor 
2017 en daarna is € 650.000,- begroot dat ingezet kan worden voor de huidige taken en de 
inzet en uitbreiding van de nieuwe koers” 
 
Voorgesteld wordt:  
Als gemeente Bergen in ieder geval tot 2020 vast te houden aan het huidige subsidiebedrag 
en de gemaakte afspraken, met de volgende kaders: 
 
- Convenant met Castricum, Heerhugowaard en Alkmaar in stand houden; het is een 

regionaal sterke bibliotheek en de gedeelde backoffice werkt naar behoren. 
 
- Het meerjarenbeleidsplan van de bibliotheek onderschrijven en Kennemerwaard de ruimte 

geven dit komende jaren te ontwikkelen. Vier kerndoelen uit het meerjarenbeleidsplan 
hebben voor de gemeente prioriteit. Dit wordt gebaseerd op specialisatie van de bibliotheek 
en de meerwaarde die zij bij dat doel vervult. 

 
- Rol in het sociaal en cultureel domein handhaven en verder laten ontwikkelen 

Hierbij nadruk leggen op meer samenwerking met andere Bergense instanties en de 
sociale teams en de verdieping daarvan. Wij vragen de Bibliotheek om deze rol uit te 
diepen en deze in haar verslagen aan te tonen. 

 
- Mogelijkheden verkennen om als bibliotheek ook in Bergen op andere domeinen een rol te 

vervullen als verbinder/inspirator. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, onderwijs, 
cultuurhistorie. 

 
- Nog meer flexibiliteit en maatwerk in de kernen. Waar mogelijk multifunctionele invulling 

van de fysieke vestigingen - te beginnen in Bergen Centrum - en in vraaggestuurd 
inhoudelijk aanbod, op locatie. Nadruk op het bereik en bedienen van inwoners van 
kernen/buurtschappen zonder ‘eigen’ vestiging.  

 
- Nieuwe wijze van subsidieverstrekking (BCF) en de verantwoording tegenover college en 

raad, conform de AVS. Hierbinnen kan jaarlijks worden gestuurd op wijzigingen in 
zwaartepunten of kan worden ingespeeld op een nieuwe, op dat moment relevante, vraag. 

 
- In 2020 een herijking waarbij de in deze gestelde notitie ontwikkelingen en acties gevolgd 

worden. 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt? 
 
Wanneer uw raad deze notitie vaststelt wordt - binnen gestelde begroting - in de komende 
jaren prioriteit gegeven aan de in de notitie genoemde thema’s, binnen de geschetste 
kaders. In 2020 volgt een evaluatie. 
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3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 collegebevoegdheid: 

 raadsbevoegdheid: 

 opiniërend: 

 kaderstellend: 

 maatschappelijk urgent: 

 budgetrecht: 

 anders, nl.:  
 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
 
Regionale samenwerking 
Het betreft een regionale bibliotheek. Met de toetreding bij bibliotheek Kennemerwaard heeft 
onze gemeente een convenant gesloten met gemeentes Alkmaar, Heerhugowaard en 
Castricum. Dit convenant wordt in de notitie besproken. 
 

 vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling: 

 is onderwerp van onderzoek met gemeenten: 

 wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat: 

 komt hier niet voor in aanmerking omdat: 
 
 
Burgerparticipatie: nee, zonder overleg met adviseurs burgerparticipatie 
 
Externe communicatie: nee, zonder overleg met communicatieadviseurs 
 
Extern overleg gevoerd met: Bibliotheek, instanties sociaal domein, convenantgemeenten 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
 
Bibliotheek Kennemerwaard is de aangewezen instantie binnen de regio en de gemeente om 
het bibliotheekwerk uit te voeren en aanvullend daarop vanuit specifieke kennis en kunde 
een bijdrage te leveren aan de genoemde thema’s (taal- en leesbevordering, terugdringen 
laaggeletterdheid, een leven lang leren en participatie en zelfredzaamheid). Een andere 
instantie met hetzelfde aanbod is niet voorhanden.  
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer 

wordt de raad daarover gerapporteerd? 
 
De bibliotheek voert het beleid komende jaren uit. Het college en de raad spelen een 
jaarlijkse controlerende en sturende rol middels het (vernieuwde) subsidiebeleid. In 2020 
wordt de koers geëvalueerd. 
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
 
Er zijn met dit voorstel geen extra middelen gemoeid. Het gaat om het vaststellen van de 
inhoudelijke uitgangspunten van het bibliotheekbeleid. Voorstel is om de subsidie zoals 
begroot te behouden. Dat is voor de komende jaren ca. € 650.000,- op FCL 65100100/42490 
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Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit?  
De bibliotheek is een regionaal samenwerkingsverband, waarbij Alkmaar en Heerhugowaard 
het leeuwendeel aan subsidie bijdragen en Castricum en Bergen een - vergelijkbaar - kleiner 
bedrag.  
 
Risico’s 
Geen risico’s, inhoudelijke beleidskoers 

 open-einde regelingen: 

 garantieverplichtingen: 

 risico’s gemeentelijke eigendommen: 

 overige risico’s: 

 opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris):  
 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
 
Bibliotheek Kennemerwaard vervult de huidige rol goed en anticipeert op de toekomst. Kan 
in de toekomst rol van belang spelen bij ontwikkelingen in het sociaal domein. Met gestelde 
kaders is er oog voor die ontwikkelingen en wordt er ruimte aan gegeven.  
 
 
 
Bijlagen:  
Bijlage 1; notitie Herijking Bibliotheekbeleid plus de bijlagen A, B en C. 
 
 
 
Bergen, 1 november 2016 
 
College van Bergen 
 
 
 
 
M.J. Pothast      drs. H. Hafkamp 
secretaris      burgemeester 


