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Onderwerp 
Toekomstige invulling bibliotheekfuncties 
 
Gevraagd besluit 
Reacties geven op onze denkrichting (kader) toekomstige invulling bibliotheekfuncties gemeente 
Tynaarlo.. 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
In een presentatie op 1 september j.l. hebben zowel de bestaande aanbieder van bibliotheekwerk, de 
stichting Openbare bibliotheek Gemeente Tynaarlo (SOBGT), alsook een semi-commerciële 
aanbieder de gemeenteraad meegenomen in de mogelijke invulling.   
 
Wij zullen aan de hand van de reacties uit de gemeenteraad op onze denkrichting zo spoedig mogelijk 
een voorstel voor de toekomstige invulling van het bibliotheekfuncties voorleggen aan de 
gemeenteraad.    
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Transformatie van de bibliotheekfuncties vraagt veel tijd en inzet. Het afgelopen jaar zijn de 
mogelijkheden om de taakstellende bezuinigingen te behalen verkend. Om de bezuinigingen te 
behalen moet nu ingezet worden om ook daadwerkelijk het noodzakelijke uitvoeringsplan te 
ontwikkelen en uit te voeren. De door ons voorgestelde denkrichting (kader) en de reactie van uw raad 
hierop zijn het startpunt daarvoor.   
 
Wat ging er aan vooraf 
De bibliotheekfunctie is onderdeel van het door uw raad op 11november 2014 geaccordeerde 
ombuigingsplan van 4 miljoen en dat betekent voor de bibliotheekfunctie dat in de meerjarenbegroting 
vanaf 2018 nog een bedrag van € 273.695 structureel (exclusief indexering) beschikbaar is. Er zijn 
mogelijkheden om de bibliotheekfuncties uit te voeren binnen het taakstellende budget mede dankzij 
voortschrijdende digitalisering van de samenleving.  
 
Wij hebben met betrekking tot de toekomstige invulling van de bibliotheekfuncties een aantal 
overwegingen zoals dat: 
 
- Gemeenten in Nederland hun taakopvatting ontlenen aan de Bibliotheekwet. De nieuwe 

Bibliotheekwet – ingegaan per 1 januari 2015 – gaat uit van een “voor een ieder toegankelijke 
openbare bibliotheekvoorziening” met in ieder geval de volgende functies: 

1. Ter beschikking stellen van kennis en informatie (= leenverkeer); 
2. Bieden van mogelijkheden voor ontwikkeling en educatie; 



3. Bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur; 
4. Organiseren van ontmoeting en debat;  
5. Het laten kennismaken met kunst en cultuur.  

 
- Uw raad in 2014 heeft gekozen voor een extra impuls aan de bibliotheekfuncties; namelijk 

stimulering van leesvaardigheid, media bewustzijn en professionele ondersteuning daarbij onder de 
basisschooljeugd. In de presentatie op 1 september j.l. aan de raadsleden is dit project als succes 
neergezet. Scholen en kinderen participeren naar volle tevredenheid. 

 
- De traditionele bibliotheek steeds minder wordt gebruikt en een kentering niet in zicht is. Er zijn m.n. 

voor volwassenen alternatieve mogelijkheden om invulling te geven aan de bibliotheekfuncties: b.v. 
door zelforganisatie (boekenbeurzen); kopen van nieuwe of 2e hands boeken; de mogelijkheid van 
e-books.  

 
 

Die overwegingen leiden tot de volgende denkrichting (kader): 
 
 
De dienstverlening (functies 1-3 Bibliotheekwet) aan de jeugd heeft nadrukkelijk een 
hogere prioriteit dan de dienstverlening voor ieder. Om jeugd beter te blijven bereiken ligt 
het voor de hand om de dienstverlening op en door de scholen/ kinderopvang te 
organiseren; 
 
Bij de vormgeving van een “voor een ieder toegankelijke openbare 
bibliotheekvoorziening” ligt het accent op het leenverkeer (functie 1 Bibliotheekwet). Er 
moet minstens een algemene uitleenfunctie in elk van de drie grote kernen zijn; 
 
In de gemeente Tynaarlo zijn voldoende maatschappelijk, cultureel betrokken partners om 
op duurzame wijze de “bibliotheek van de toekomst” vorm te geven. Het betreft de 
invulling van een “voor een ieder toegankelijke openbare bibliotheekvoorziening”. Vooral 
uitvoering van functies 2 t/m 5, maar mogelijk ook functie 1). 
 

 
 
 
Hoe informeren we de inwoners? 
Inwoners/ bibliotheekbezoekers hebben reacties en ideeën aangedragen en zullen dit tijdens de 
raadsvergadering eventueel ook doen. Deze ideeën en reacties zullen worden meegenomen in de 
uitvoeringsfase. 
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Wij zullen aan de hand van de reacties uit uw raad op de denkrichting (kader) een voorstel voor de 
toekomstige invulling van het bibliotheekfuncties voorleggen aan uw raad.    
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
De afbouw van het subsidie tot een bedrag van € 273.695 structureel (exclusief indexering) in 2018 
(S) is taakstellend. Er zijn nog geen signalen dat de bibliotheekfuncties niet binnen dit taakstellende 
budget kunnen worden uitgevoerd .  
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester 

 
 
 

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
 


