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Onderwerp: Uitvoering motie Bibliotheekfunctie (M201 6-25)

Geachte voorzitter/leden,

ln uw Statenvergadering van 13 juli 2016 hebt u bij motie M2016-25 Bibliotheekfunctie
gevraagd een voorstel uit te werken om:
1) de gevolgen van de herverdeling van de beschikbare middelen voor Biblionet voor

de kleinere gemeenten te compenseren;
2) de toegankelijkheid van bibliotheekvoorzieningen voor iedereen in Drenthe te

garanderen;

3) de innovatieagenda voor alle Drentse gemeenten duurzaam vorm te kunnen ge-
ven;

4) met betrokken partners werk te maken van een integrale visie op toekomstbe-
stendige bibliotheekvoorzieningen in dunbevolkte gebieden om daarmee het soci-
aal-culturele klimaat in krimpgebieden te versterken.

ln uw FCBE-commissievergadering van 14 september 2016 hebben wij u tussentijds
geinformeerd over de uitvoering van deze motie. ln deze brief is onze aanpak nader
uitgewerkt. Hiermee beschouwen wij deze motie als afgehandeld.

Met de vaststelling van de Voorjaarsnota20lT hebt u ingestemd met ons voornemen
in de begroting 2019 structureel extra middelen beschikbaar te stellen voor bibliothe-
ken. ln deze brief lichten wij nader toe waar wij deze middelen voor in willen zetten.
Wij sluiten af met de subsidievoorwaarden die wij stellen aan Biblionet als het gaat om
de'governance'.

lnleiding
ln 2015 is een nieuwe Bibliotheekwet in werking getreden. Voordien was onze subsi-
dierelatie met Biblionet Drenthe voor een groot deel gericht op serviceverlening aan
bibliotheken in de negen plattelandsgemeenten. ln 2016 kwam daar door de invoering
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van de nieuwe wet verandering in. De provinciale subsidie werd hierdoor verlegd naar

de provinciale wettelijke ondersteuningstaken: het leenverkeer en de bibliotheekinno-
vatie voor alle Drentse gemeenten. Als gevolg van de wetswijziging hebben wij een-
malig geld beschikbaar gesteld aan de negen kleine gemeenten ter compensatie van
de negatieve financiële effecten. Voor de periode vanaf 2017 stelde u in het licht van

uw motie M2016-23jaarlijks € 410.000,-- beschikbaar als structurele compensatie-
bijdrage in gemeentelijke exploitatie van bibliotheken. Voor de jaren 2017 en 2O18

hebben wij besloten de gemeenten voor iedere vestiging, in totaal 41,

€ 10.000,-- te verstrekken.

Extra provi nciale bijd rage aan toegan kel ij kheid bi bl iotheekwerk 2019-2022
ln de Voorjaarsnota 2017 hebben wij u voorgesteld om per 2019 een extra budget van

€ 265.000,-- per jaar beschikbaar te stellen om alle Drentse gemeenten een bijdrage
te geven voor spreiding en toegankelijkheid van openbare bibliotheken.

ln de huidige situatie ontvangen de'plattelandsgemeenten'via Biblionet verhoudings-
gewijs meer provinciaal geld dan de'stedelijke gemeenten'. Wij hebben besloten van-
af 2019 iedere gemeente dezelfde extra bijdrage te verstrekken. Concreet zullen wij
per '1 januari 2019 gedurende vier jaar aan iedere gemeente € 100.000,-- per jaar
verstrekken voor gemeentelijk bibliotheekwerk. Daarmee komt de totale provinciale

bijdrage aan de gemeenten uit op € 1.200.000,--. De dekking is als volgt:

Dekking provinciale bijdrage aan
toe g a n ke I ijkh e id b i bl iothe e kwe rk :

Verlegging van deel provinciale sub-

sidie Biblionet naar gemeenten
€ 525.000,--

'Motiemiddelen' € 410.000,--
Voorjaarsnota-m iddelen 20 1 7 € 265.000,--
Totaal € 1.200.000,--

De gemeenten krijgen vanaf 2019 vier jaar lang jaarlijks € 100.000,--. Het is aan de
gemeenten welk bedrag zij in die periode vanuit hun eigen middelen uit willen geven

aan bibliotheekwerk. Wij veruvachten in ieder geval van gemeenten dat zij niet bezui-
nigen op hun eigen bijdrage. Als dat toch gebeurt, zullen wij de € 100.000,-- niet op-
nieuw verstrekken.

Effect voor Biblionet Drenthe
Vanaf 1 januari 2O19 zal een deel van onze Biblionet-subsidie dus rechtstreeks over-
gemaakt worden aan de gemeenten. Dat betekent dat Biblionet de komende anderhalf
jaar de tijd heeft om zich op deze nieuwe situatie voor te bereiden. Het bestuur van

Biblionet kan zich vinden in onze aanpak.

Reactie VDG

De Drentse gemeenten hebben onze aanpak omarmd: zij waarderen de grote inzet
van de provincie.
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I n n ovat i eag enda 2017 -2020
De provincie is verantwoordelijk voor de bibliotheekinnovatie en heeft een

innovatieagenda laten maken. Zowel gemeenten als provincie staan achter de zeven

inhoudelijke thema's van deze agenda. ln 2017-2018 krijgen deze onderwerpen priori-

teit:
o preventie en bestrijding (digitale) laaggeletterdheid
o verbinding tussen materieel erfgoed & verhalen, lezen, informeren
o programmering voor ontmoeting en debat met inwoners

Governance Biblionet
Wij constateren een mismatch tussen de taak van de provinciale ondersteuningsin-

stelling Biblionet Drenthe en de samenstelling van het bestuur. Biblionet is werkzaam
voor alle bibliotheken in de twaalf gemeenten, maar heeft alleen bestuursleden uit de

negen plattelandsgemeenten. Wij stellen als subsidievoorwaarde dat dit verandert.

Biblionet is hier inmiddels mee aan de slag gegaan.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd

Hoogachtend,

Gedeputeerde van Drenthe,

secretaris

mb/coll




