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Motie

M 2016-25

D

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op woensdag 13 juli 2016,

Constaterende dat:

.
.
o
o

Het College van gedeputeerde Staten van Drenthe de visie op krimp en leefbaarheid
2016-2020 ter besluitvorming aan Provinciale Staten heeft voorgelegd;
Leefbaarheid een belangrijk thema is in het provinciaal beleid,
De Nota Sociaal Beleid 2016 - 2020 deze visie ven¡roordt;
Het College daarmee stelt dat bij de uitvoering van de Nota Sociaal Beleid een aantal
cruciale voozieningen en instellingen in Drenthe nodig zijn;

Overwegende dat:

o
o
r

Bibliotheken in Drenthe een belangrijke bijdrage leveren aan het sociale beleid en
passen in een dynamisch, leefbaar en vitaal platteland;
Bibliotheken een belangrijke voortrekkersrolvervullen bij het bestrijden van de
laaggeletterdheid;
Bibliotheken daarnaast een aantal andere belangrijke sociale functies vervullen die
de cohesie in de Drentse samenleving bevorderen en daardoor cruciaal zijn;

Van mening zijnde dat:
a

De beschikbaarheid en toegankelijkheid van de (openbare) bibliotheekfuncties
behouden moet blijven voor alle Drenten;

a

Ook in de niet-stedelijke gebieden van Drenthe de bibliotheek als voorziening recht
moet blijven doen aan haar wettelijke taken met inachtneming van de
gemeentelijke kerntaak op dat punt;

a

De bibliotheek samenwerkt met alle betrokken stakeholders om laaggeletterdheid
te voorkomen en competenties op het gebied van digitale informatievenruerving te
versterken;

a

Ambities vanuit de innovatieagenda vanuit Biblionet worden opgepakt voor de
zogenaamde multifunctionele voozieningen, dorpshuizen++ en/of in het primaire
onderwijs;

a

De herverdeling van de provinciale middelen nadelige gevolgen heeft voor met
name de kleinere gemeenten in Drenthe en de ondersteunende rol die Biblionet
voor het bibliotheekwerk in de kleine gemeenten kan bieden onder druk komt te
staan;

Roepen het college van GS op:

o

Met een voorstel te komen om de gevolgen voor de herverdeling van de beschikbare
middelen voor Bibl¡onet voor de kleinere gemeenten te compenseren, met dien
verstande dat voor het jaar 201 7 als ook voor het tijdpad 2018- 2019 financiele
dekking wordt gevonden uit de begroting;

a

Daarmee de toegankelijkheid van bibliotheekvoorzieningen voor iedereen in Drenthe
te garanderen en de innovatieagenda van Biblionet voor alle Drentse gemeenten
duuzaam vorm te kunnen geven;

a

Met betrokken partners (gemeenten, Biblionet en de Koninklijke Bibliotheek) werk te
maken van een integrale visie op toekomstbestendige bibliotheekvoozieningen in
dunbevolkte gebieden om daarmee het sociaal-culturele klimaat in krimpgebieden te
versterken^

En gaan over tot de orde van de dag
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