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Onderwerp
Invulling Bibliotheekservicepunten Poortugaal en Portland
Geadviseerde beslissing:
Bij beeldvormende stukken (informatienota) en opiniërende stukken (opinienota) is een Raadsbesluit
niet aan de orde.
Onderwerp
Invulling Bibliotheekservicepunten Poortugaal en Portland.
Kennisnemen van
De mogelijkheden voor de invulling van de Bibliotheekservicepunten in Poortugaal en Portland.
Inleiding
Na het raadsbesluit (127175) en de motie (130352) van afgelopen zomer hebben diverse gesprekken
plaatsgevonden met mogelijke partners en geïnteresseerden.
De belangrijkste partner in deze is de Stichting Welzijn Albrandswaard (SWA). Zij hebben al heel
vroeg aangegeven een rol te willen spelen in het vormgeven van de nieuwe bibliotheekservicepunten.
Wij hebben SWA gevraagd de coördinatie op zich te nemen van alle activiteiten die mogelijk zijn in de
twee gebouwen. Dit zijn zij graag bereid te doen. Langzaam ontstaat nu een beeld over de kansen en
mogelijkheden van de Bibliotheekservicepunten en met deze informatienota informeren wij u hierover.
De Bibliotheekservicepunten worden zoveel mogelijk vormgegeven dóór en vóór de inwoners uit de
dorpen en in samenwerking met maatschappelijke partners. Per dorp wordt naar de behoefte en
mogelijkheden gekeken. De komende maanden wordt verder gewerkt aan de invulling, zodat de
omvorming van Bibliotheek naar Bibliotheekservicepunt geleidelijk aan verloopt.
Poortugaal
De Boekenstal is voor Poortugalers een markant pand. We vinden het belangrijk dat het ook in de
nieuwe functie een herkenbare plek blijft voor de inwoners. We willen ons, op deze plek, richten op
drie taakvelden: Ontmoeting, (taal)educatie en de Wijk. Juist vanwege deze herkenbaarheid gaan we
ervan uit dat mensen nog steeds graag naar de Boekenstal komen. Zo kunnen zij hier niet alleen hun
bestelde boeken halen en brengen, maar moet het ook de plek worden waar mensen elkaar
ontmoeten voor een kop koffie en de krant, of een expositie bezoeken, cursus volgen of een gesprek
met de Wij-coach hebben.
Samen met SWA hebben we een eerste verkenning gedaan van de mogelijkheden die het gebouw
heeft. Juist door de verschillende hoeken en verdiepingen leent het gebouw zich voor meerdere
partijen die tegelijkertijd activiteiten kunnen hebben.
Inmiddels is met diverse partijen gesproken over een mogelijke samenwerking voor de invulling van
de Boekenstal. Tot nu toe zijn alle gesprekken positief geweest en men wil graag meedenken bij de
invulling. Er is bijvoorbeeld gesproken met Stichting Vluchtelingenwerk Maasdelta, de
winkeliersvereniging, enkele ondernemers, het Dorpsbedrijf, Delta Psychiatrisch Centrum, Stichting
Lezen en Schrijven en met leden van de voormalige werkgroep 'Red de Bieb'. Enkele uitkomsten zijn:
- Stichting Vluchtelingenwerk wil graag van Einstein verhuizen naar de Boekenstal;
- De taalvrijwilligers van de stichting Lezen en Schrijven zouden graag activiteiten in de Boekenstal
organiseren;
- Delta wil graag haar cliënten van de educatieve afdeling meer laten integreren in het dorp;
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- Een ondernemer zou ook graag naar de Boekenstal verhuizen;
- De winkeliersvereniging ziet graag dat er ' loop' in het dorp blijft;
- De werkgroep 'Red de Bieb' heeft een hele lijst met opties voor de Bibliotheekservicepunten
opgesteld, zoals meditatiecursussen, podium voor jong talent en diverse workshops;
- De Wij-coach kan ook vanuit de Boekenstal opereren.
SWA gaat nu met partijen nadere gesprekken voeren om te bekijken op welke wijze men in kan
worden gepast en hoe het ruimtebeslag is. We streven ernaar om zo min mogelijk aanpassingen aan
het gebouw te doen, om zo de kosten te minimaliseren. Op verschillende plekken zal wel wat
onderhoud nodig zijn. Ook eenmalige investeringsuitgaven zullen door de SWA onderbouwd worden.
Portland
Het Bibliotheekservicepunt in Portland is een iets ander verhaal: daar kan men ook terecht voor een
kop koffie, maar de nadruk zal meer komen te liggen op wijkactiviteiten en participatie.
Momenteel vinden er al diverse activiteiten plaats in het gedeelte van het wijkcentrum en dit wordt
verder uitgebouwd. Ook is Portland de uitvalsbasis voor het Buurtpreventieteam en Buurt Bestuurt.
Door de ruimte anders in te delen met bijvoorbeeld de boekenkasten zou het mogelijk moeten worden
dat verschillende partijen tegelijk gebruik maken van de ruimte. De omvorming naar
Bibliotheekservicepunt is voor Portland van een andere orde dan voor de Boekenstal, omdat het
wijkcentrum er nu ook al zit en de overgang daardoor natuurlijker verloopt. In Portland willen wij de
uitgangspunten voor de huur handhaven, omdat dit zo al goed werkt en daar geen veranderingen in
plaats hoeven te vinden.
SWA
Wij zien in SWA een goede partner voor de coördinatie van de invulling van de
Bibliotheekservicepunten. SWA staat midden in onze samenleving, zij weet wat er speelt en zij heeft
een breed netwerk van vrijwilligers. SWA schat in dat er genoeg vrijwilligers zijn die de
Bibliotheekservicepunten willen bemannen en uit willen bouwen. Het beheer en de coördinatie wordt
op een gelijke wijze als het JCA ingericht.
Dit betekent dat de verantwoordelijkheid voor de invulling en de activiteiten bij de SWA komt te liggen
en dat inkomsten uit verhuur tot op zekere hoogte door SWA weer gebruikt mogen worden voor
activiteiten. Hier worden aparte overeenkomsten over gesloten.
Globaal genomen worden drie uitgangspunten gehanteerd bij het gebruik van de Boekenstal:
- vrijwilligersorganisaties mogen om-niet gebruik maken;
- stichtingen/verenigingen tegen een symbolisch bedrag en;
- commerciële partijen tegen een reguliere vergoeding.
SWA is bezig met het opstellen van een Plan van Aanpak voor de invulling van de
Bibliotheekservicepunten waar, onder andere, op dergelijke beheeraspecten wordt ingegaan.
Ten tijden van het opstellen van deze informatienota was dit nog niet gereed, maar zodra dit wel het
geval is, wordt dat aan u nagezonden.
Ondersteuning Bibliotheeknetwerk ZHZo
Om de overgang van Bibliotheek naar Bibliotheekservicepunt zo geleidelijk mogelijk te laten verlopen
en ook de mensen te laten wennen aan de nieuwe situatie, hebben wij aan het Bibliotheeknetwerk
gevraagd of de mogelijkheid bestaat dat nieuwe initiatieven eventueel eerder dan 1 januari 2014 in
kunnen stromen.
Dat is mogelijk. Ook bieden zij nu al ondersteuning in de vorm van cursussen om de leden wegwijs te
maken bij het digitaal bestellen van boeken, de zoek-functie goed te hanteren, algemene
ondersteuning te kunnen bieden en vragen te beantwoorden. Tot op heden is daar door enkele
inwoners gebruik van gemaakt. Verder is het Bibliotheeknetwerk bij de invulling van de servicepunten
verantwoordelijk voor het driemaal per week aanleveren (en meenemen) van de gereserveerde
boeken.
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Kernboodschap
SWA wordt verantwoordelijk voor de invulling van de Bibliotheekservicepunten. De invulling gaat per
dorp verschillen: de Boekenstal lijkt een plek te kunnen worden waar 'taal en ontmoeting' centraal
staat en in Portland kunnen de activiteiten van het wijkcentrum worden uitgebouwd.
Consequenties
- SWA wordt verantwoordelijk voor het beheer en de coördinatie, de uitgangspunten en afspraken
worden vastgelegd in een beheersovereenkomst.
- De praktische invulling (gebruikers, indeling ruimtes, huurprijs, inboedel etc.) moet nog vorm worden
gegeven.
- De vrijwilligers moeten nog worden geworven en/of bemiddeld.
- De financiële gevolgen van de invulling van de Bibliotheekservicepunten zijn nog niet inzichtelijk.
- De Bibliotheekservicepunten gaan ongeveer een maand dicht om zo SWA de tijd te geven een en
ander op te knappen cq te herinrichten.
- De gemeente blijft verantwoordelijk voor de huur (Portland) cq kapitaallasten (Poortugaal),
schoonmaakkosten, nutsvoorzieningen, internet/ telefoon, abonnement krant/ tijdschriften van de
Bibliotheekservicepunten. Dit zit reeds in de (meerjaren)begroting.
- De eenmalige kosten voor 2014 kunnen maximaal € 50.000 bedragen. Dit budget hebben wij nog in
de begroting voor het Bibliotheekwerk staan.
Vervolg
Wanneer meer bekend is over de concrete invulling van de Bibliotheekservicepunten wordt u hierover
opnieuw geïnformeerd. Ook willen wij, na een half jaar, evalueren hoe de Bibliotheekservicepunten
werken, hoe de bezoekers er tegen aan kijken, wat aangepast moet worden en/of bijsturing vereist.
De inwoners worden via onze website en de huis-aan-huis kranten geïnformeerd over de
ontwikkelingen. Middels een drieluik in de 'Indruk' wordt ook dieper ingegaan op de invulling van de
Bibliotheekservicepunten.
Bijlagen
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Printversie raadsvoorstel invulling Bibliotheekservicepunten Poortugaal en
Portland

Poortugaal, 15 oktober 2013
Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris,
de burgemeester,

Hans Cats

drs. Hans-Christoph Wagner
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