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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
Programma D Kennis en 
Welzijn 

BBVnummer: 
121440 

Raadsvoorstel: 
121623 

Portefeuillehouder: 
Maret Rombout 

     
     
     
 
Onderwerp 
Ombuigingsopdracht 'Bibliotheek aanbod anders organiseren' 
 
Geadviseerde beslissing: 
Oordeelsvormende bespreking  
 
 
Inleiding. 
In dit raadsvoorstel beschrijven wij 4 scenario's voor de toekomst van de bibliotheken in onze 
gemeente: 

1. behoud van de bestaande situatie (nulvariant); 
2. bibliotheken, gerund door vrijwilligers (vrijwilligersvariant); 
3.   bibliotheken, één volwaardig, één gerund door vrijwilligers (professioneel/vrijwilligersvariant) 
4. sluiten van de bibliotheken (sluitingsvariant). 

 
Wij geven onze voorkeursvariant aan. 
 
Vervolgens staan wij stil bij opties tot samenwerking met Barendrecht en Rotterdam. 
In onze memo van 16 april 2012, nr. 111653 (bijgevoegd) hebben wij u tussentijds geïnformeerd over 
onze verkenningen naar de toekomst van de bibliotheken. 
 
 
1. We moeten besparen op het bibliotheekwerk. 
Het bibliotheekwerk in onze gemeente kost ons jaarlijks € 580.941,-  (basis: begroting 2012). 
Bij raadsbesluit van 21 juni 2011 heeft u besloten dat m.i.v. 2016 nog een bedrag van € 350.883,-- 
beschikbaar is voor de bibliotheekfunctie. 
Wij zijn lid van het Bibliotheeknetwerk ZHzO. Binnen dit netwerk blijkt dat alle gemeenten in verband 
met hun begrotingsproblematiek nadenken over de toekomst van hun bibliotheken. Sommige 
gemeenten hebben hun lidmaatschap van het netwerk zelfs opgezegd. Dit heeft gevolgen voor de 
kosten van de gemeenten die lid blijven. Zij moeten de kosten van het netwerk blijven dragen. Gezien 
deze dynamiek is het moeilijk om onze scenario's op een vastomlijnde toekomst van het netwerk te 
baseren omdat die vastigheid thans ontbreekt. Wij vinden het gewenst onze eigen koers uit te zetten. 
 
2. Onze visie is dat de bibliotheek een aantal belangrijke maatschappelijke functies vervult. 
De plaats van de (geprofessionaliseerde) bibliotheken in onze samenleving verandert.  
De professionalisering stamt uit de periode dat boeken de belangrijke bron vormden voor 
kennisoverdracht en mogelijkheid van vrije tijdsbesteding. Denkt u hierbij aan studie, hobby en 
leesliefhebberij. 
Ondertussen is bijvoorbeeld het aanbod en kijkgedrag van televisie veranderd. Internet is een niet 
meer  weg te denken medium voor kennisuitwisseling en het maken van contacten. E-books en e-
readers zijn in opmars. Bedrijven zoals bol.com maken het voor veel mensen eenvoudig boeken en 
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andere informatiedragers in huis te halen. Onderwijsleerpakketten op de scholen houden gaandeweg 
steeds meer rekening met verschillen in leesniveau en leesvaardigheid tussen mensen. Scholen en 
andere kennisinstituten houden er eigen, goed geoutilleerde bibliotheken op na. 
 
Door al deze ontwikkelingen is de bibliotheek misschien niet meer "het instituut" voor literatuur en 
documentatie binnen de lokale samenleving zoals het in de jaren '70-'90 is geweest. Ze heeft naar 
onze indruk nog steeds een belangrijke maatschappelijke functie. De bibliotheek heeft een belangrijke 
cultuurfunctie, richt zich op leesbevordering, vormt een bindmiddel in de dorpen en is voor velen een 
plek van ontmoeten. In deze visie vinden wij het wenselijk de bibliotheekfunctie in onze gemeente te 
behouden. Wij vinden het wel de vraag of het runnen van de bibliotheek in de zich veranderende 
context het domein van professionals moet blijven. Waarom zouden burgers niet zelf in zekere mate 
de verantwoordelijkheid voor het runnen van een bibliotheek op zich kunnen nemen? Wij bieden onze 
burgers ruimte om hun eigen kracht in maatschappelijke zaken te etaleren. In onze bevolking schuilt 
veel kennis. Ook bereidheid en kracht om met elkaar handen en voeten te geven aan de vele 
activiteiten in een eigentijdse samenleving. Hierin schuilt een kans om met onze inwoners aan onze 
inwoners een bibliotheekvoorziening te blijven bieden. 
 
3. We hebben  4 varianten voor de toekomst van onze bibliotheken op een rijtje gezet om een 
vergelijking te kunnen maken. 
 
3.1. Behoud van de bestaande situatie (nulvariant) 
a. wat houdt deze variant in? 
De nulvariant houdt in dat wij de huidige manier van het bibliotheekwerk  blijven bieden. We blijven 
deelnemen aan het Bibliotheeknetwerk ZHzO tegen het instapniveau van € 13,60 per inwoner.  
Wij nemen de huisvestingskosten van de twee bestaande vestigingen voor onze rekening. Het 
inhoudelijk bibliotheekwerk verandert niet. Er blijven twee bibliotheken in onze gemeente. De 
bezuiniging wordt niet gehaald.  
 
b. wat kost deze variant? 
De financiële gevolgen van deze variant hebben betrekking op de subsidie aan het Bibliotheeknetwerk 
en de huisvestingskosten voor de twee vestigingen. Het in de jaren oplopende tekort moet elders in de 
gemeentebegroting worden gedekt.   
 

Jaar Bijdrage 
aan 
netwerk 

Huisvestings- 
kosten1 

Totale 
kosten  

Beschikbaar  
in begroting2 

Verschil 

2013 € 366.855,-  € 197.845,-  € 564.700,- € 535.090,-  -/- € 29.610,- 
2014 € 366.855,-  € 194.753,- € 561.608,- € 440.058,-  -/- € 121.550,- 
2015 € 366.855,-  € 191.767,- € 558.622,- € 344.625,-  -/- € 213.997,- 
2016 € 366.855,-  € 95.569,- 3 € 462.424,- € 350.883,-  -/- € 111.541,- 

 
Kanttekening: de bezuinigingsopdracht wordt met deze variant niet ingevuld. 
 
                                                   
1 Uit begroting 2012 Bibliotheeknetwerk overgenomen. In onze begroting staan andere bedragen. Aangezien wij 100% 
huisvestingskosten betalen, wordt uitgegaan van de cijfers van de bibliotheek. 
2 Door verhuur van een deel van het vloeroppervlak van de bibliotheek in Portland ontvangen wij een jaarlijkse huuropbrengst 
van € 40.000,-. Dit bedrag komt vanaf 2013 extra ter beschikking voor het bibliotheekwerk. Dit werkt door in alle 4 de varianten. 
3 Vanaf 2016 nemen de huisvestingskosten voor Portland sterk af omdat de investering van de in 2006 aangeschafte inventaris 
van de bibliotheek dan is afgeschreven. Dit werkt door in alle 4 de varianten. 
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3.2. Bibliotheken, gerund door vrijwilligers (vrijwilligersvariant) 
a. wat houdt deze variant in? 
De 2 bibliotheken worden beheerd door vrijwilligers. We blijven lid van het Bibliotheeknetwerk ZHzO, 
maar met een bijdrage voor het lidmaatschap van circa € 8,- per inwoner. Voor deze basisbijdrage 
kopen we faciliteiten in ter ondersteuning van de vrijwilligers: de kennis en kunde van het 
bedrijfsbureau (vakteam, ICT, inkoop etc.) plus een up tot date collectie. Door een dergelijk 
burgerinitiatief kunnen de bibliotheken voort blijven bestaan. Door innovatief beheer en 
ondernemerschap kunnen allianties ontstaan met commerciële partijen. Hierdoor kunnen extra 
inkomsten worden gegenereerd om bv. extra producten in te kopen. Ook kan uitwisseling ontstaan 
van diensten.   
 
b. wat kost deze variant? 
De financiële gevolgen van deze variant hebben betrekking op de basisbijdrage aan het netwerk, 
huisvestingskosten Portland en Poortugaal en een deel algemene kosten (exploitatie, energie, 
vrijwilligers). Daar staan ook inkomsten tegenover van de lidmaatschappen, waardoor de algemene 
kosten worden gecompenseerd.  
 
Jaar Bijdrage 

aan 
netwerk 

Huisvestings- 
kosten4   

Algemene  
Kosten  

Inkomsten  
Lidmaat- 
schappen  

Beschikbaar 
in begroting 

Verschil 

2013  € 341.211,- € 176.728,-  € 100.000,- € 100.000,- € 535.090,-  € 17.151,- 
2014  € 341.211,- € 173.682,- € 100.000,- € 100.000,- € 440.058,-  -/- € 74.835,- 
2015  € 200.000,- € 171.195,- € 100.000,- € 100.000,- € 344.625,-  -/- € 26.570,- 
2016  € 200.000,- € 75.746,-  € 100.000,- € 100.000,- € 350.883,-  € 75.137,-  
  
Kanttekening 1: Hoewel we, als gevolg van de overgangsregeling met het Bibliotheeknetwerk, de 
eerstkomende jaren met een incidenteel frictietekort kampen past deze variant vanaf 2016 binnen de 
kaders van de gemeentebegroting. Het risico van dit frictietekort komt ten laste van de algemene 
reserve. 
Kanttekening 2: het Bibliotheeknetwerk ZHzO kan zich niet vinden in deze variant. Het heeft hiervoor 
de volgende motieven: 

- Professionele deskundigheid is nodig om klanten te ondersteunen en adviseren bij het vinden 
van de juiste weg in de grote hoeveelheid (digitale) informatie; 

- Voor leesplezier en taalontwikkeling zijn specialisten nodig om lees- en leerachterstanden te 
voorkomen en kinderen te enthousiasmeren voor lezen; 

- Het netwerk is gecertificeerd en werkt met protocollen om efficiënt te werken; 
- De CAO bibliotheken verhindert dat werkzaamheden die thans door een werknemer met een 

arbeidsovereenkomst worden uitgevoerd, aan vrijwilligers worden overgedragen. 
 
 
 
 
 
 
3.3. Bibliotheken, één volwaardig, één gerund door vrijwilligers (professioneel/vrijwilligers-
                                                   
4 De opgenomen huisvestingskosten zijn lager dan bij de nulvariant. Dat komt doordat deze cijfers uit de gemeentelijke 
begroting zijn overgenomen (2013: € 9.008 Poortugaal + € 167.720 Portland).   
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variant). 
a. wat houdt deze variant in?  
Eén volwaardige bibliotheek behouden (hetzij in Poortugaal, hetzij in Portland) plus één 
'ruilbibliotheek' met vrijwilligers. Dit betekent dat één van de twee bibliotheken blijft zoals deze nu is.  
De andere bibliotheek (ruilbibliotheek) werkt met de bestaande boekencollectie. Deze door vrijwilligers 
gerunde ruilbieb wordt niet professioneel ondersteund. Wanneer de vrijwilligers dit in hun 
servicepakket willen opnemen kan de ruilbieb wel dienst doen als bestel- en ophaalpunt van de 
volwaardige bieb. Belangrijk winstpunt  is dat de ruilbibliotheek tevens fungeert als wijkcentrum/ 
ontmoetingsplaats.  
 
b. wat kost deze variant?   
 

Jaar Bijdrage 
aan 
netwerk5 

Huisvestings- 
kosten   

Beschikbaar 
in begroting 

Verschil 

2013  € 300.000,- € 176.728,-  € 535.090,-  € 58.362,- 
2014  € 300.000,- € 173.682,- € 440.058,-  -/- € 33.624,-  
2015  € 300.000,- € 171.195,- € 344.625,-  -/- € 126.570,-  
2016  € 300.000,- € 75.746,-  € 350.883,-  -/- € 24.863,-  

 
Kanttekening 1: Het Bibliotheeknetwerk ZHzO kan instemmen met deze variant. 
Kanttekening 2: De bezuinigingsopdracht wordt met een relatief klein verschil niet gehaald.  
 
3.4. Sluiten van de bibliotheken (sluitingsvariant) 
a. wat houdt deze variant in? 
We zeggen het lidmaatschap van het Bibliotheekwerk op. We sluiten onze bibliotheken. Wanneer wij 
ervoor kiezen het lidmaatschap op te zeggen dient dit vóór 1 juli (2013)  te gebeuren. In de 
uittredingsregeling is opgenomen dat in het 1e jaar (2013) 100% moet worden betaald, in 2014 (2e 
jaar) 100%, 2015 (3e jaar) 75%, 2016 (4e jaar),  2017 (5e jaar) 25% en 2018 0%.  
 
b. wat kost deze variant? 
 

Jaar Bijdrage aan 
netwerk  

Huisvestings- 
kosten 

Beschikbaar in 
begroting 

Verschil 

2013 € 341.211,-  € 197.845,- € 535.090,-  -/-  € 3.966,-  
2014 € 341.211,-  € 194.753,- € 440.058,-  -/-  € 95.906,- 
2015 € 255.908,- € 191.767,-  € 344.625,-  -/-  € 103.050,- 
2016 € 170.605,- € 95.569,-  € 350.883,-  € 84.709,-  
2017  € 85.302,-  € 0,-  € 350.883,- € 265.581,-   
2018  € 0,-  € 0,-  € 350.883,- € 350.883,-   

 
4. We hebben een voorkeur. 
 
Wij vinden het belangrijk dat de bibliotheken behouden blijven voor onze inwoners. De cultuurfunctie, 
de bindingsfunctie, de leesbevorderende functie en de functie van ontmoeten vinden wij zo waardevol 
dat we ons tot het uiterste willen inspannen de bibliotheken in onze gemeente open te houden. Zonder 
hulp van de burgers lukt ons dit niet. Wij gaan die hulp aan onze inwoners vragen. Daarom geven wij 
                                                   
5 Bibliotheeknetwerk heeft € 280.000,- nodig voor het inhoudelijk bibliotheekwerk en € 20.000,- voor energie, belastingen, 
schoonmaak.  
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in eerste instantie de voorkeur aan de uitwerking van variant 3 (professioneel/vrijwilligersvariant).  
 
5. Wat gaan wij doen? 
 
Na de oordeelsvormende bijeenkomst met u willen wij  variant 3 verder uitwerken. Dat betekent dat wij 
de nieuwe afspraken met het Bibliotheeknetwerk willen vastleggen, gaan zoeken naar vrijwilligers voor 
de ruilbibliotheek, partijen gaan zoeken voor de invulling van de ontmoetingsfunctie etc.  
 
Binnen het eerste kwartaal 2013 moet dit helder zijn. Een definitief besluit wordt medio april 2013 aan 
u voorgelegd. Tot die tijd worden er geen veranderingen in het huidige bibliotheekwerk doorgevoerd.  
 
6. Nog andere opties? 
 
Door onze ligging naast Rotterdam is een mogelijke variant dat wij de samenwerking zoeken met 
Rotterdam. Hierbij treden wij uit het Bibliotheeknetwerk ZHzO.  
Bibliotheek Rotterdam is nu bezig met een verzelfstandigingsproces. Ook gaan zij haar fysieke 
bibliotheken terugbrengen naar 6 grote bibliotheken. Bibliotheek Rotterdam staat open voor een 
gesprek over samenwerking met ons waarbij wij verschillende diensten en producten afnemen. Alleen 
door de drukte en impact rondom het verzelfstandigingsproces en de omvorming van de fysieke 
bibliotheken kan dit niet op korte termijn. De directie van de bibliotheek Rotterdam kon geen termijn 
noemen wanneer dit wel mogelijk zou zijn. Afgesproken is dat we elkaar op de hoogte houden van 
ontwikkelingen.     
 
Vanwege het realiseren van een sluitende begroting heeft gemeente Barendrecht onlangs per brief 
laten weten dat zij voornemens is om haar vestiging Barendrecht-Carnisselande te sluiten. Op 5 
november jl. heeft de begrotingsbehandeling in Barendrecht plaatsgevonden. Barendrecht heeft een 
taakstelling van  € 120.000,- op bibliotheken opgenomen en wil dit halen door het sluiten van 
Carnisselande. Zij zijn bereid deze voorkeur te herzien als wij een bijdrage willen leveren aan deze 
vestiging om zo een intergemeentelijke bibliotheek te realiseren voor beide gemeenten. Wij delen de 
mening van Barendrecht dat het van belang is een bibliotheek te behouden in Portland/ 
Carnisselande. Wij kunnen ons vooralsnog niet vinden in het verstrekken van een bijdrage aan deze 
vestiging. Dit is immers naast onze eigen financiële verplichtingen aan het Bibliotheeknetwerk. In 
beginsel is hieraan voor ons geen meerwaarde verbonden. Ons streven is om beide vestigingen in 
onze gemeente open te houden. Wij willen zeker met de gemeente Barendrecht om tafel om 
mogelijkheden voor een scenario te bedenken, die ons beiden wel voordelen biedt. Wellicht bestaat 
de mogelijkheid dat Barendrecht ons een financiële bijdrage levert voor de vestiging Portland.  
 
Bijlagen: 

  111653: Stand van zaken ombuiging 'Bibliotheek aanbod anders organiseren'   
 
Poortugaal, 13 november  2012 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
De secretaris,         De burgemeester, 
 

 

 

    

Hans Cats         Ger J. van de Velde-de Wilde 
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