
 
 
Tekst voor inspraak agendapunt bibliotheek Tynaarlo 
 
 
Goedenavond voorzitter en leden van de gemeenteraad van Tynaarlo, 
 
Laat ik me eerst even voorstellen, ik ben Renata Dingemanse, ik woon in het mooie dorp dat zijn naam aan 
deze gemeente heeft gegeven, en sinds 1 januari 2017 ben ik bestuurslid van de Stichting Openbare 
Bibliotheken Tynaarlo. Ik houd erg van lezen en van boeken, zowel analoog als digitaal, en het reilen en zeilen 
van bibliotheken in het algemeen gaat mij zeer aan het hart.  
 
Zoals u allen weet ligt de focus van het bibliotheekwerk inmiddels, naast het uitlenen van boeken, op een 
breder maatschappelijk terrein. Bij deze maatschappelijke taken kunt u denken aan preventie en bestrijding 
van laaggeletterdheid, het vergroten van digitale vaardigheden zoals mediawijsheid, informatievaardigheden 
en programmeren, en de persoonlijke ontwikkeling van mensen, samengevat onder de noemer “een leven lang 
leren”.  
 
Ook de SOBT gaat mee in deze transitie. Om aan te geven wat de bibliotheek gaat doen in de jaren 2017 – 2020 
is een meerjarenvisie opgesteld: ‘Bibliotheek Tynaarlo kijkt vooruit”. In deze meerjarenvisie is verwoord hoe 
het gebruik van de bibliotheek is in aantallen, welke speerpunten centraal staan in deze jaren: de klassieke 
bibliotheek, innovatie, educatie en het sociaal domein, en hoe de drie vestigingen in Eelde, Vries en Zuidlaren 
zich ontwikkelen de komende jaren. Daarnaast bevat de meerjarenvisie een begroting voor de jaren 2017 – 
2020. Deze past binnen de door de gemeenteraad vastgestelde motie van 8 november 2016.  
 
Wij hebben de meerjarenvisie eind september 2017 gepresenteerd in de bibliotheek Eelde waar een groot 
aantal van uw raadsleden bij aanwezig was. De wethouder heeft tijdens deze avond aangegeven de visie te 
‘omarmen’ en laten weten dat deze visie de gezamenlijke visie is van zowel gemeente als bibliotheek.  Als 
bibliotheekbestuur waren wij erg content met deze uitspraken aangezien het werken in gezamenlijkheid altijd 
meer rendement, efficiency en resultaat oplevert dan los van elkaar. De bezuiniging die wij, in opdracht van de 
motie, realiseren in 2018 is één op één vertaald in de meerjarenbegroting. Niet alleen in financiën, ook met 
concrete acties zoals de verhuizing van de bibliotheek in Vries, het terugbrengen van de fysieke collectie, de 
krimp in de formatie en de zoektocht naar een nieuw, goedkoper onderkomen van de bibliotheek in Eelde.  
 
De motie behelst een periode van 3 jaar. Vanaf 2022 ligt er de laatste bezuinigingstaakstelling van nogmaals 
€130.000. Wij zullen, ruim voor deze periode met u als gemeente in gesprek gaan over de mogelijk- en 
onmogelijkheden voor wat betreft deze laatste bezuiniging en de financiële vertaling van de uitkomst van deze 
gesprekken zichtbaar maken in volgende meerjarenvisie.  
 
Voor dit moment en de komende jaren heeft onze stichting sterk behoefte aan vaststelling van de huidige 
visie, inclusief de meerjarenbegroting, zodat wij verder uitvoering kunnen geven aan alle acties die wij hebben 
opgenomen in de meerjarenvisie. 
 
Ik dank u voor uw aandacht. 
 
 
 
 
 
 
 


