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Dank voorzitter voor de gelegenheid tot inspreken die u biedt.
Geachte leden van GS en PS,
Voor u staat een optimistisch inspreker. Ik spreek hier namens Biblionet Drenthe: de POI voor alle
12 gemeenten. (waarmee bestuurlijk inmiddels 2 bibliotheekstichtingen zijn gefuseerd en volgend
jaar weer 3 volgen).
Wij zijn positief over de inhoud van uw nieuwe cultuurnota De verbeelding van Drenthe.
In uw nieuwe Cultuurnota bent u helder over uw visie op bibliotheken: “Bibliotheken hebben een
brede maatschappelijke rol”. Deze erkenning van onze rol komt volledig overeen met onze nieuwe
strategie en ik zal u ter illustratie een aantal actuele voorbeelden noemen:
-

-

-

De laagdrempelige 10 Taalhuizen die we de afgelopen samen met gemeenten, collegaorganisaties en vrijwilligers zijn gestart om laaggeletterden te helpen bij hun
taalontwikkeling.
De gesprekken die we met gemeenten voeren over de start van Digisterker: een
belangrijke training om burgers van alle leeftijden digitaal vaardiger te maken die ook in
jouwbuzz kan worden gegeven.
En in het vat: pop-up bibliotheken in b.v AZC’s, een project Shared reading door
vrijwilligers voor vluchtelingen en mooie plannen met Qbuzz om lezen in de brede vorm in
onderweg in de bus te stimuleren.

Onze activiteiten sluiten nauw aan bij uw cultuurnota en collegeprogramma waarin verbinden en
participeren centraal staan. De bibliotheken kunnen samen met de provincie een bijdrage leveren
aan een vitaal platteland en de leefbaarheid op soms kwetsbare plaatsen bevorderen. Lokaal
maatwerk is hierbij van belang.
Om deze ambities te kunnen uitvoeren is een goede basis voor de hele provincie van belang. Wij zijn
u dan ook zeer erkentelijk voor het unaniem vaststellen van de motie van 13 juli j.l. waarin u GS
oproept de verlegging van de 4 ton provinciale subsidie voor de kleine gemeenten volledig en
structureel te compenseren. Wij ervaren dit als een belangrijke steun in de rug. Het is een zeer
belangrijk besluit dat in de provincie maar ook in het land heel goed is ontvangen. De directie van
onze branchevereniging en van de KB feliciteerden Drenthe met dit besluit.
Ons voorstel zou zijn om nu met de 12 gemeentebesturen te komen tot een Drents
Bibliotheekconvenant. De inhoud ervan zou wat ons betreft zijn: de gezamenlijke strategie, de
uitgangspunten voor een provinciaal spreidingsplan en de Drentse (wel landelijk afgestemde)
innovatieagenda. Het convenant kan ook de verantwoordelijkheden t.a.v. de financiering
vastleggen.

Tot slot wil ik uw aandacht vragen voor de innovatieve taak van Biblionet Drenthe.
In uw motie staat na de financiële paragraaf:
“Daarmee de toegankelijkheid van bibliotheekvoorzieningen voor iedereen in Drenthe
te garanderen en de innovatieagenda van Biblionet voor alle Drentse gemeenten
duurzaam vorm te kunnen geven.
We werken daar graag aan mee. Omdat er steeds meer landelijke innovatieprojecten door de KB in
gang worden gezet vervullen de POI’s steeds meer de scharnierfunctie tussen het landelijk niveau
en het lokale niveau. Voorbeeld hiervan hulp bij belastingopgave en samenwerking met UWV.

Hierover worden ook landelijk bestuurlijke afspraken gemaakt. Provinciale middelen worden
daarmee efficiënt ingezet en versnippering wordt voorkomen: van belang voor duurzame innovatie.
Binnenkort start, onder begeleiding van een door de provincie aangesteld extern procesbegeleider,
het traject om te komen tot een provinciale innovatie-agenda voor de Drentse bibliotheken.
Wij willen ook zoveel mogelijk recht doen en ruimte bieden aan de wensen en ideeën van de
grotere en de kleinere bibliotheken in Drenthe. Wij vinden het echter wel van belang dat de regie
en coördinatie hiervan bij de POI belegd blijft om dat dit conform de wet (art. 16) is:
“De provinciale ondersteuningsinstellingen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor: Ontwikkeling
van innovaties ten behoeve van de lokale bibliotheken, in overeenstemming met de Koninklijke
Bibliotheek in verband met haar coördinerende taak”.
Wij geven graag samen met anderen uitvoering aan De verbeelding van Drenthe!

