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Raadsinformatiebrief
Onderwerp
Bibliotheekwerk in Oirschot

Geachte raadsleden,

In 2016 en 2017 heeft u besloten tot een bezuiniging op het bibliotheekwerk in onze gemeente. U koos
ervoor om het bibliotheekwerk via een gefaseerde invoering anders te organiseren zodat de jaarlijkse kosten
voor bibliotheekwerk dalen. Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de stand van zaken rondom
de nieuwe koers van het bibliotheekwerk in onze gemeente en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen.

Proces
Bij het vaststellen van de kadernota 2017 en het vaststellen van de (meerjaren)begroting besloot u het
bibliotheekwerk anders te organiseren zodat per 1 januari 2019 de maximum kosten voor de gemeente
€ 100.000 per jaar bedragen. Tijdens de begrotingsbehandeling nam u hierover een amendement aan: “Het
college komt in samenspraak met de Oirschotse openbare bibliotheek tot een levensvatbaar plan voor een
toekomstbestendige bibliotheek waarbij de financiële bijdrage van de gemeente in verhouding staat van de
functie van de bibliotheek voor de kadernota 2018”. Als gevolg hiervan besloot het College op 20 december
2016 om de bestuursovereenkomst tussen de gemeente en bibliotheek De Kempen op te zeggen.
Daarnaast onderzocht het college een aantal alternatieven om het bibliotheekwerk anders te organiseren.
Deze alternatieven hebben wij op 4 april 2017 aan u gepresenteerd. Ook presenteerde bibliotheek De
Kempen haar visie op de toekomst. De bibliotheek schetste een scenario waarin een aanzienlijke
bezuiniging werd gerealiseerd maar tegelijkertijd de bibliotheekfuncties in onze gemeente behouden blijven
en voldoende kwaliteit gewaarborgd blijft. Bij de vaststelling van de kadernota 2018 besloot u, op basis van
het door bibliotheek De Kempen gepresenteerde plan, een bedrag van € 290.000 in 2018 en € 250.000
vanaf 2019 beschikbaar te stellen voor bibliotheekwerk. Inmiddels zijn deze bedragen opgenomen in de
vastgestelde meerjarenbegroting.

Nieuwe koers
Na besluitvorming over de kadernota 2018 en daarmee duidelijkheid over de beschikbare budgetten heeft
bibliotheek De Kempen het eerder geschetste plan verder uitgewerkt. Er werd, samen met betrokken
partijen, gewerkt aan een nieuwe koers voor Oirschot. Voor het resultaat verwijzen we naar de bijlage 1
“Nieuwe koers Oirschot 2018-2020”. Centraal in deze nieuwe koers staat de groeiende netwerkfunctie van
de bibliotheek.
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De bibliotheek staat centraal in de samenleving en werkt samen met andere partijen aan zelfontplooiing en
participatie van inwoners. Daarbij is er extra aandacht voor de volgende doelgroepen: laaggeletterden,
nieuwe Nederlanders (NT-2) en inwoners met beperkte digitale vaardigheden, met name ouderen.
Bibliotheek De Kempen zoekt naar nieuwe, creatieve vormen om hier invulling aan te geven. Als concreet
voorbeeld hiervan zoeken we samen met de bibliotheek en andere partijen zoals de Stichting Lezen en
Schrijven naar mogelijkheden voor het oprichten van een DigiTaalhuis. Een DigiTaalhuis is een lokaal
taalnetwerk dat ervoor zorgt dat inwoners die (digi)laaggeletterd zijn een passend aanbod krijgen om taalen/of digivaardiger te worden.

Met de koers zoals geschetst in het plan van aanpak blijven we voorzien in de basisfuncties van de
bibliotheek. De bibliotheek blijft daarmee als belangrijke sociaal-maatschappelijke voorziening behouden
voor onze inwoners. Wel vindt een verschuiving plaats in de rol en positie van de bibliotheek. Over de
huisvesting van de bibliotheek kan op dit moment nog geen duidelijkheid worden gegeven. Bibliotheek De
Kempen en De Enck zijn hierover met elkaar in gesprek en hopen op korte termijn tot een door beide
partijen gedragen oplossing te komen.

Regio
Ook andere gemeenten denken na over de toekomst van bibliotheekwerk. Er vindt een verschuiving plaats
van collectie naar connectie. De lokale bibliotheek functioneert steeds meer als netwerkorganisatie in plaats
van uitleenvoorziening. Om deze nieuwe rol te bekrachtigen is in het bestuurlijk overleg tussen Bibliotheek
De Kempen en betrokken gemeenten de behoefte geuit om de strategische visie te herzien. Deze visie is in
het bestuurlijke overleg van 25 september 2017 door partijen bekrachtigd. Bibliotheek De Kempen en alle
betrokken gemeenten nemen hiermee samen de verantwoordelijkheid om in de regio te komen tot optimaal
lokaal maatwerk; flexibel bibliotheekwerk, passend bij de verschillende gemeenten en hun budget.
Kernwaarden daarbij zijn toekomstgericht, flexibel, samenwerken en samenbrengen, vernieuwen en
experimenteren, neutraal, onafhankelijk en betrouwbaar. We leggen deze visie op korte termijn, samen met
de nieuwe regionale bestuursovereenkomst ter informatie aan u voor. De nieuwe lokale koers (bijlage 1)
past geheel binnen deze visie. De veranderende rol van de bibliotheek is tevens geborgd in de eerder
vastgestelde toekomstvisie van Bibliotheek De Kempen (zie bijlage 2).
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Bijlagen
-

“Nieuwe koers Oirschot 2018-2020” (door bibliotheek De Kempen)

-

Toekomstvisie Bibliotheek De Kempen

Oirschot, 18 december 2017

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

Joost Michels

Judith Keijzers-Verschelling

Secretaris

Burgemeester
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