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Onderwerp
Uitvoeringsplan “Bibliotheek Tynaarlo kijkt vooruit (2017-2020)”.
Gevraagd besluit
Een zienswijze geven op het uitvoeringsplan “Bibliotheek kijkt vooruit”.
Wat willen wij hiermee bereiken?
Kader:
De gemeente heeft met de bibliotheekstichting een budgetrelatie. De bibliotheekstichting dient jaarlijks voor 1
mei een subsidie-aanvraag in. De gemeente beoordeelt jaarlijks - in het bestuurlijk overleg - of dit past binnen
de gemeentelijke visie.
De gemeente beoordeelt na afloop van elk subsidiejaar of de subsidie-aanvrager ook daadwerkelijk heeft
geleverd volgens de aanvraag . Het subsidiebedrag wordt op basis daarvan definitief vastgesteld.
Voor de periode 2018-2020 zijn de gemeente en de bibliotheekstichting een taakstelling aangegaan. De
bibliotheekstichting heeft vanaf 2018 structureel minder gemeentelijke subsidie beschikbaar. Dat betekent dat
de gemeente vooraf, gedurende en na afloop van 2018 met volle aandacht en inzet zal toezien of en hoe
binnen die randvoorwaarde zal worden voldaan aan de gemeentelijke visie.
Wij zien de bibliotheek van de toekomst als volgt voor ons:
 Een optimale digitale toegankelijkheid. Er staan computers die toegang verschaffen tot het
boekenbestand van de bibliotheek en waarmee je boeken kunt bestellen. Uiteraard kunnen
leden digitale versies downloaden;
 Extra aandacht voor de bibliotheek op school. De bibliotheek werkt nauw samen met de
scholen om de kinderen via scholen zo goed mogelijk van boeken te voorzien;
 De lees-, ontmoetings- en discussiefunctie. In een grote ruimte staan tafels met kranten en
opiniebladen uit binnen- en buitenland, waar inwoners met heel diverse meningen en
opvattingen elkaar treffen. De bibliotheek heeft een rol in de bevordering van de
geletterdheid. De bibliotheek organiseert discussie-avonden over thema’s die mensen
maatschappelijk bezighouden;
 Een doelmatige organisatie in het beschikbaar maken van aangevraagde boeken. De
populairste boeken zijn op locatie verkrijgbaar.
 Samenwerking met andere organisaties waar dat voor de leden nut oplevert. Delen van
ruimten met andere organisaties: dorpshuizen; scholen; gemeentehuis cafés/restaurants
etc.

Voor u ligt het uitvoeringsplan “Bibliotheek Tynaarlo kijkt vooruit (2017-2020)”. De stichting is druk
bezig met de transformatie van “collectie naar connectie”. In de jaren 2017-2020 gaat het aantal
titels van 55.000 naar 35.000. In de huisvesting Eelde-Paterswolde en Zuidlaren worden
besparingen gerealiseerd. En er wordt nog meer dan voorheen ingezet op vrijwilligers.
Gezien de geldende financiële kaders na 2021, waarmee dit college rekent, kunnen wij ons niet
vinden in de redenering dat de bezuinigingen minimaal drie jaar zouden zijn uitgesteld, en moet de
insteek bij verder overleg met de bibliotheekstichting zijn dat er door de raad bedoeld is dat de
bezuinigingen maximaal drie jaar zijn uitgesteld. In de ingediende Meerjarenbegroting zien wij de
aanpassing na 2021 nog niet voldoende verwerkt. Onze inzet is om in verdere overleggen samen te
kijken naar dit aspect binnen de transformatie richting een duurzame toekomstgerichte
bibliotheekfunctie voor Tynaarlo.
Om die reden kan niet ingestemd worden met de in het plan opgenomen meerjarenbegroting.
Waarom komen we nu met dit voorstel?
Het plan “Bibliotheek Tynaarlo kijkt vooruit 2017-2020” is voor de zomervakantie 2017 afgerond en
toegezonden aan uw raad. Het plan is gepresenteerd tijdens de informatiebijeenkomst op 27
september 2017. Toen is – op verzoek van enkele leden van uw raad – toegezegd dat het plan nog
dit jaar zou worden voorgelegd aan uw raad.
Wat ging er aan vooraf
Uw raad heeft in de vergadering van 8 november 2016 geconstateerd dat de Stichting Openbare
Bibliotheken Tynaarlo van plan is om de transformatie in het bibliotheekwerk door te voeren, maar
dat het tempo dat daarvoor is voorgesteld niet haalbaar is. Hiervoor heeft u middelen beschikbaar
gesteld voor de periode tot en met 2021.
Uw raad heeft het college bij motie opdracht gegeven om – in samenwerking met de Stichting
Openbare Bibliotheken - te komen met uitgewerkte plannen.
De bibliotheekstichting heeft – in afstemming met de gemeente - voor de jaren 2017-2020 een
uitvoeringsplan “Bibliotheek Tynaarlo kijkt vooruit” opgesteld vanuit de collegevisie. In dat
uitvoeringsplan is rekening gehouden met de kaders van de raad op het bibliotheekwerk en de
inbreng van de lokale bijeenkomsten in Eelde-Paterswolde, Vries en Zuidlaren en samenwerkende
partners. Het plan is gepresenteerd aan de raadsleden in een informatiebijeenkomst op 27
september 2017.
Wanneer gaan we het uitvoeren?
De stichting is druk bezig met de transformatie van “collectie naar connectie”. Het uitvoeringsplan
“Bibliotheek Tynaarlo kijkt vooruit” wordt uitgevoerd in de periode 2018-2020.
Hoe zijn de financiën opgebouwd?
Voor de uitvoering van het bibliotheekwerk is in de meerjarenbegroting beschikbaar: € 273.000
(structureel) + € 135.000 (incidenteel) tot en met 2021. Dat zijn de middelen die uw raad in de motie
van 8 november extra beschikbaar heeft gesteld om de bibliotheekstichting in staat te stellen om de
transformatie in te vullen.
Voor 2018 heeft de stichting een subsidie gevraagd van € 403.797. Daarmee blijft de
bibliotheekstichting dus binnen het beschikbare budget voor 2018.
De bibliotheekstichting zal de komende jaren verdere stappen moeten zetten om ook na 2021 het
bibliotheekwerk binnen het dan beschikbare budget te kunnen uitvoeren.
Wij hechten er daarom aan dat de bibliotheekstichting - tijdens de bestuurlijke overleggen de
komende jaren - laat zien welke stappen de stichting zet voor een verdere transformatie. Dat moet
ook blijken uit de voor de komende jaren op te stellen (meer)jarenbegroting.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

burgemeester

mr. J. Th. van Nieukerken,

gemeentesecretaris

Raadsbesluit nr. 20
Betreft: Uitvoeringsplan “Bibliotheek Tynaarlo kijkt vooruit (2017-2020)”.
Raadsvoorstel
De raad van de gemeente Tynaarlo;

Overweging
De gemeenteraad heeft in de motie van 8 november 2016 voor de periode 2018-2021 extra middelen
beschikbaar gesteld om de bibliotheek de mogelijkheid te geven om de gewenste transformatie uit te kunnen
voeren.
De gemeenteraad heeft het college van B&W opdracht gegeven om binnen deze periode – in samenwerking
met de stichting Openbare Bibliotheken - met uitgewerkte plannen te komen.
Gelet op artikel

B E S L U I T:
………………………………………………………………………………….

Vries, 23 januari 2018

De raad voornoemd,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

Voorzitter

J.L. de Jong,

Griffier

