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Onderwerp: 
Stand van zaken Bestuursopdracht 'Beleidsplan Bibliotheek van de Toekomst'. 

Samenvatting: 
De Colleges van B&W van de gemeenten Beek, Echt-Susteren, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein 
hebben in juli 2011 een bestuursopdracht 'Beleidsplan Bibliotheek van de Toekomst' vastgesteld om te 
komen tot een visie op het bibliotheekwerk in de regio. Het voornemen was om in de raadsvergadering 
van 4 juli a.s. deze visie ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen. Gebleken is echter dat de 
uitwerking van de bestuursopdracht complex is, waardoor er nog geen regionale overeenstemming is 
bereikt. De uitwerking kost meer tijd dan aanvankelijk gedacht. Dit betekent dat in de vergadering van 4 
juli a.s. geen voorstel onzerzijds aan uw raad kan worden voorgelegd. 

Financiële consequenties: 
In verband met bezuinigingen is voor 2012 het budget voor bibliotheekwerk met 10% verlaagd naar 
€ 703.000,-. Vanaf 2013 is voor bibliotheekwerk nog € 664.000,- (-/-15% to.v. 2011) beschikbaar. 

Juridische consequenties: 
Het vast te stellen beleidsplan zal een meerjarig karakter krijgen, waarbij de met BiblioNova te maken 
afspraken, conform het bepaalde in de Algemene subsidieverordening, in een uitvoeringsovereenkomst 
worden vastgelegd. 

Achtergrond / geschiedenis: 
Middels raadsinformatiebrief van 26 juli 2011 bent u geïnformeerd over het besluit van de Colleges van 
B&W van de gemeenten Beek, Echt-Susteren, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein tot het vaststellen van 
een bestuursopdracht, 'Beleidsplan 'Beleidsplan Bibliotheek van de Toekomst' geheten, om te komen 
tot een visie op het bibliotheekwerk in de regio. 

In de vergadering van 18 oktober jl. is vervolgens de commissie Maatschappelijke Voorzieningen 
geïnformeerd over de achtergronden van het bibliotheekwerk. 
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Toelichting: 
Het lag in de planning u in de raadsvergadering van 4 juli a.s. de uitkomsten van de bestuursopdracht te 
presenteren en ter besluitvorming aan u voor te leggen. 

Gebleken is echter dat de uitwerking van de bestuursopdracht, d.w.z.: 
• het uitwerken van de regionale bibliotheekvisie voor de periode 2013-2018; 
• het verstrekken van inzicht in de gevolgen voor de Stichting BiblioNova voor wat betreft de 

bedrijfsvoering, de huisvesting en het personeel, 
• alsmede voor de gemeentelijke subsidiëring, 

complex is, waardoor er nog geen regionale overeenstemming is bereikt. De uitwerking kost meer tijd 
dan aanvankelijk gedacht. Dit betekent dat in de vergadering van 4 juli a.s. geen voorstel onzerzijds aan 
uw raad kan worden voorgelegd. 

In dit stadium kunnen we u kort wel iets vertellen over de richting van het gedachte toekomstige beleid 
in de regio en de daarmee verbonden subsidiëring. 

> Inhoudelijk: 
• een eigentijdse voorziening, met gebruikmaking van de digitale mogelijkheden; 
• een ondernemende bibliotheek waarbij, op basis van het profijtbeginsel, producten en 

diensten worden aangeboden; 
• een voorziening voor alle inwoners met extra aandacht voor twee doelgroepen, 

namelijk jongeren en ouderen. 
> Fysiek (waarbij een onderscheid wordt gemaakte tussen een basispakket en een pluspakket): 

• Een basispakket bestaande uit 4 basisvestigingen in Beek, Echt, Sittard en Stein en 
een servicepunt in Schinnen; 

• Een pluspakket per gemeente, afhankelijk van de wensen van de desbetreffende 
gemeente en de financiële mogelijkheden. 

Voor wat betreft de invulling van het pluspakket worden voor een aantal kernen in onze gemeente de 
mogelijkheden onderzocht voor het realiseren van een schoolbibliotheek in de scholen. 

Ter inzage liggende stukken: 
De raadsinformatiebrief van 26 juli 2011. 

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren, 

drs. G.W.T. van Balkom 
secretaris 
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