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Geachte dames en heren,

ONDERWERP
Kaders invulling wijkcentra/bibliotheekservicepunten
Poortugaal en Portland

KENNISNEMEN VAN
Hofhoek 5
3176 PD Poortugaal
Postbus 1000
3160 GA Rhoon

De kaders voor de invulling van de wijkcentra/ bibliotheekservicepunten,
waarbinnen gaat worden gewerkt door Stichting Welzijn Albrandswaard
(SWA).

Telefoon 010 506 11 11
Fax 010 501 81 80
www.albrandswaard.nl

INLEIDING
Ter uitvoering van de bezuinigingsopdracht 'Bibliotheekwerk anders organiseren'
worden de huidige bibliotheken omgevormd naar wijkcentra, waarin de
bibliotheekservicepunten zijn gehuisvest.
Zodra er meer duidelijkheid is over de invulling van de wijkcentra/
bibliotheekservicepunten zouden wij u hierover informeren. Middels deze
informatienota doen wij dat.
KERNBOODSCHAP

SWA is bereid om de coordinatie voor de wijkcentra/ bibliotheekservicepunten op zich
te nemen.
Voor de uitvoering van deze taak heeft SWA per locatie een projectplan opgesteld. In
de projectplannen wordt ingegaan op zaken als:
- het doel van de wijkcentra;
- de invulling en
- welke doelgroepen relevant zijn.
Ook is een planning opgenomen en een financiele paragraaf.
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Om de omvorming van bibliotheek naar wijkcentra/ bibliotheekservicepunt te kunnen
realiseren heeft SWA aangegeven een budget nodig te hebben om de locaties in te
kunnen richten voor hun nieuwe functie. Aangezien dit alles zo goedkoop mogelijk
moet gebeuren, vinden wij het reeel om € 30.000,- werkbudget te geven voor directe
uitgaven aan praktische zaken. Niet alles hoeft gelijk te gebeuren, maar kan later
worden opgepakt als de wijkcentra daadwerkelijk draaien.
Daarnaast hebben wij zelf beheersovereenkomsten voor de accommodaties
opgesteld. De beheersovereenkomsten dragen bij aan een helderdere en transparante
manier van werken. SWA weet wat haar speelruimte is en binnen welke kaders zij kan
werken. SWA ontvangt een bijdrage voor de vaste lasten voor de vestiging in
Poortugaal. De vaste lasten voor Portland worden door ons betaald en verrekend met
de huidige inkomsten voor Portland. De vaste lasten voor Portland kunnen wij niet aan
hen overdragen doordat een gedeelte van de ruimte door ons wordt onderverhuurd
aan de fysiotherapeut.
Doordat in de begroting 2014 rekening wordt gehouden met een hogere subsidie aan
het Bibliotheeknetwerk ZHZo dan dat beschikt is, kunnen wij de eenmalige kosten
dekken uit de post Bibliotheekwerk, fcl 65100140/ ecl 42012.

CONSEQUENTIES
Nu de laatste uitvoeringszaken zijn afgerond, is duidelijk geworden wat de werkelijke
financiele gevolgen zijn van de bezuinigingsopdracht op het bibliotheekwerk en het
beschikbaar houden van de wijkcentra/ bibliotheekservicepunten.
De vaste kosten voor de wijkcentra/ bibliotheekservicepunten bedraagt voor
Poortugaal circa € 22.500,- en voor Portland circa € 131.300,- (2014) en € 34.500,(2018 en verder). Dit verschil wordt veroorzaakt door de wegvallende kapitaallasten
vanaf 2018.
In de eerste tussenrapportage 2014 moet een melding gemaakt van de gevolgen voor
de meerjarenbegroting 2014-2017. In 2014 en 2015 is namelijk een overschot, doordat
de bezuiniging eerder wordt gehaald dan begroot. Voor de jaren 2016 en 2017 is een
tekort. Dit wordt gedekt uit het overschot uit 2014 en 2015.
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VERVOLG
Na besluitvorming gaat SWA verder met de werkzaamheden voor de coordinatie van
de wijkcentra/ servicepunten. In de overeenkomsten wordt uitgegaan van een periode
van 1 jaar. Na dit jaar wordt bekeken hoe de wijkcentra draaien, dat wil zeggen of er
burgerinitiatieven van de grond komen en zichzelf kunnen bedruipen. Aangezien het
plekken voor en door de inwoners moeten worden, gaan wij er vanuit dat er behoefte
is.
Wanneer na dit jaar blijkt dat dat niet zo is, kan het zijn dat de wijkcentra worden
gesloten. Hierover wordt u te zijner tijd geïnformeerd.
SWA werkt momenteel aan de inhoudelijke kaders en de mogelijkheden van een breed
WMO-loket/ vraagwijzer. Wanneer de kaders zijn vastgesteld wordt onderzocht welke
locaties in aanmerking komen. De wijkcentra/ bibliotheekservicepunten worden daarbij
meegenomen.
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