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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Vanaf 1 januari 2014 werken wij samen met de gemeente Barendrecht aan de invulling van het 
bibliotheekwerk in onze gemeente. De destijds gemaakte afspraak behelsde het sluiten van drie 
fysieke bibliotheken: twee bibliotheken in Albrandswaard en één bibliotheek in Barendrecht. De 
bibliotheek Carnisselande is de hoofdvestiging voor beide gemeenten geworden. In Poortugaal en 
Rhoon-Portland hebben wij daarnaast zogenaamde ‘servicepunten’. Dit zijn plekken waar leden hun, 
vooraf, bestelde boeken kunnen ophalen én terugbrengen. Tevens functioneren deze locaties nu als 
ruilbibliotheek, bemenst door vrijwilligers. De samenwerkingsovereenkomst, die hieraan ten grondslag 
ligt, loopt tot en met 31 december 2017.  
 
KERNBOODSCHAP 
Wij continueren de samenwerking met gemeente Barendrecht voor de bibliotheek Carnisselande niet. 
Wij zijn namelijk van mening dat de samenwerking een onvoldoende efficiënte bijdrage levert aan het 
optimaliseren van ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen, jongeren, volwassenen en 
anderstaligen. Wij achten dit onvoldoende op basis van het geringe bereik en de kosten die de 
gemeente daarvoor maakt. Wij onderzoeken of er andere mogelijkheden zijn om dit speerpunt te 
bereiken. Daarbij moeten de beschikbare middelen efficiënt en effectief worden ingezet en het bereik 
onder onze inwoners, die ondersteuning op het gebied van taal en educatie nodig hebben, groter zijn 
dan nu het geval is.  
 
TOELICHTING 
Bibliotheek Carnisselande wordt door onze inwoners minimaal bezocht 
Een groot deel van de subsidie (ruim €200.000,- van de circa €265.000,-) aan Bibliotheek AanZet 
wordt ingezet voor bibliotheek Carnisselande. In de praktijk blijken circa 1900 personen binnen onze 
gemeente lid te zijn van de bibliotheek. Daarvan zijn circa 1300 personen jeugdlid en circa 600 
personen volwassenleden. De bibliotheek in Carnisselande wordt door onze inwoners minimaal 
bezocht. Uit de cijfers van Bibliotheek AanZet blijkt dat een groot deel (85%) van de Albrandswaardse 
inwoners zijn of haar abonnement heeft stopgezet ten tijde van de start van de samenwerking.  
 



Samenwerking levert een onvoldoende bijdrage aan ons speerpunt  
Door het geringe bereik en de kosten die wij maken, zijn wij van mening dat de samenwerking met 
gemeente Barendrecht een onvoldoende efficiënte bijdrage levert aan het optimaliseren van 
ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen, jongeren, volwassenen en anderstaligen.  
 
CONSEQUENTIES 
De inzet van Bibliotheek AanZet wordt weliswaar anders, maar een fysieke bibliotheek blijft voor onze 
inwoners beschikbaar. Ook kunnen onze inwoners gebruik blijven maken van de andere diensten van 
de bibliotheek, zoals het reserveren van boeken, deelnemen aan cursussen, bijeenkomsten etc. Dat 
komt doordat Bibliotheek AanZet zich wel voor ons blijft inzetten. Zo blijven de servicepunten in de 
wijkcentra doordraaien en willen wij meer maatwerk gaan afnemen. Denk bijvoorbeeld aan extra inzet 
op de basisscholen (bibliotheek op school), een extra servicepunt in Rhoon (zodat elke kern een 
servicepunt heeft). Mogelijk ontstaat daar ook een ruilbibliotheek bij. Ook willen wij meer inzetten op 
taalondersteuning voor statushouders en hun kinderen. Daar waar behoefte aan is vanuit de 
doelgroepen willen wij op in gaan zetten. 
 
Inwoners betrekken bij de nieuwe situatie 
Net als bij de vorige wijziging in het bibliotheekwerk willen wij ook nu weer mensen vragen mee te 
denken in het vormgeven van de nieuwe situatie. Zo ontstaat een gedragen initiatief waar behoefte 
aan is voor én door onze eigen inwoners. 
 
VERVOLG 
Wij geven aan gemeente Barendrecht door dat wij de samenwerking niet willen continueren.  
Daarnaast gaan wij verder in overleg met Bibliotheek AanZet om bekijken welke behoefte en 
mogelijkheden er zijn om uitvoering te geven aan het speerpunt ‘Optimaliseren van 
ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen, jongeren, volwassenen en anderstaligen’.  
In onze communicatie naar buiten toe benadrukken wij de inzet en betrokkenheid  van Bibliotheek 
AanZet en doen wij een oproep tot mee participeren in het traject.  
 
Daarnaast houden wij ook nauw contact met Bibliotheek Rotterdam. Inmiddels hebben wij vanuit de 
Bibliotheek Rotterdam begrepen dat een kleine 1200 mensen lid zijn van deze bibliotheek, waaronder 
circa 380 betalende volwassen leden en circa 820 jeugdleden. Vooralsnog heeft Rotterdam geen 
moeite met onze leden, maar de verwachting is dat dit, op de lange termijn, niet meer mogelijk zal 
kunnen zijn.  
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


