MEMO
Aan:
Van:
Datum:
Betreft:

Henri Willems, Mark van den Elzen
Bibliotheek De Lage Beemden
3 augustus 2021
Reactie op vragen aan de bibliotheek n.a.v. presentatie beleidsplan

Beste Henri en Mark,
Zoals afgesproken, geef ik hierbij graag antwoord op de vragen die gesteld werden n.a.v. de
presentatie van het beleidsplan 2022-2025 tijdens de informatieavond op 16 juni jl.
Ontstaan en samenwerking Geheugenhuis
De samenwerking binnen het Geheugenhuis is ontstaan doordat de vrijwilligers van
Dementievriendelijk Boekel op zoek waren naar een partij om o.a. subsidies te kunnen aanvragen.
Dat konden zij zelf niet, omdat zij geen stichting zijn. Het linkje naar de bibliotheek was snel gelegd,
mede doordat de vrijwilligers ook graag een dementheek wilden voor Boekel. Intussen was
Bibliotheek DLB geïnspireerd door een collega bibliotheek in Boxmeer die al een Geheugenhuis had,
dus het idee om ook in Boekel een Geheugenhuis te starten in samenwerking met de vrijwilligers van
Dementievriendelijk Boekel was snel geboren. Met hulp van de Stichting Steun Welzijn en de
gemeente Boekel hebben we het Geheugenhuis kunnen starten met o.a. een collectie in de
bibliotheek, een maandelijkse inloopochtend en de ontwikkeling van een dementiewaaier. Bij de
verspreiding van de dementiewaaier van Geheugenhuis Boekel binnen de gehele gemeente Boekel
(huis-aan-huis) is de KBO betrokken geweest, zij hebben de waaiers verdeeld.
Samenwerking Volksuniversiteit
In het verleden is contact geweest met de Volksuniversiteit om te kijken naar mogelijkheden voor
een samenwerking m.n. voor het Taalhuis. Dit is in 2019 opgepakt maar door corona in 2020 helaas
weer stilgevallen. Intussen is er groeiende behoefte aan taalles binnen de gemeente en wordt er
weer contact gelegd met de Volksuniversiteit om te kijken of we wat voor elkaar kunnen betekenen.
Basisdienstverlening en maatwerkdienstverlening in de gemeente Boekel
Tijdens de presentatie werd de vraag gesteld wat de verdeling is van taken vanuit de gemeente over
de domeinen Onderwijs, Sociaal Domein en Welzijn/Zorg. Ik heb deze vraag opgevat als vraag aan de
wethouder en kan deze niet vanuit de bibliotheek beantwoorden in zijn volledigheid. Ik kan wel
inzicht geven in de verdeling van het bibliotheekwerk in basisdienstverlening en aanvullend
maatwerk, waarbij duidelijk wordt dat onze dienstverlening zich over alle drie de genoemde
domeinen verspreidt.
Als het gaat om de dienstverlening van de bibliotheek geldt de onderstaande verdeling in
basisdienstverlening en aanvullende maatwerkdienstverlening. De basisdienstverlening is gebaseerd
op de wettelijke kernfuncties1 van openbare bibliotheken. In de huidige beleidsperiode hebben we
al afspraken gemaakt over wat er onder de basisdienstverlening valt. Deze afspraak is ook
uitgangspunt voor de komende beleidsperiode. Over maatwerkdienstverlening worden
maatwerkafspraken gemaakt op het moment dat de vraag naar of behoefte aan deze
dienstverlening zich voordoet.
1

Kernfuncties bibliotheek o.g.v. Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorziening: ter beschikking stellen van kennis en
informatie; bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie; bevorderen van lezen en het laten kennismaken
met literatuur; organiseren van ontmoeting en debat; laten kennis maken met kunst en cultuur.

Dienstverlening
Basisdienstverlening
- Exploitatie en bemensing
bibliotheekvestiging Boekel, inclusief vrij
toegankelijke publiekscomputers,
printfaciliteit, leestafel, boekenmarkt
-

Actuele collectie lees- en leermaterialen in
de bibliotheek en op onlinebibliotheek.nl,
inclusief speciale doelgroepcollecties

-

Bemensing van en samenwerking vanuit
Informatiepunt Digitale Overheid

-

Landelijke campagnes en lokale
programmering volwassenen en jeugd,
waaronder jaarlijks in ieder geval:
• Poëzieweek
• Boekenweek
• Maand van de Geschiedenis
• Week van Lezen en Schrijven
• Nederland Leest
• KennisCafés voor volwassenen
• Media Ukkie Dagen
• Week van de Mediawijsheid
• PeuterBieb online (speellezen)
• Kleuterbieb (voorlezen)
• Lokale rondes voorleeswedstrijd
• Nationale Voorleesdagen
• Kinderboekenweek
• Nederland Leest Junior
• KennisFabrieken voor jeugd

-

BoekStart programma (obv
maatwerkafspraken in verhouding meer
uren dan in de andere twee gemeenten):
koffertje voor jonge ouders, samenwerking
consultatiebureaus, voorleesactiviteiten
bibliotheek, Babykwartier, opleiding en
kennisdeling pedagogisch medewerkers en
voorleescoördinatoren

-

Bibliotheek op school (obv
maatwerkafspraken in verhouding meer
uren dan in de andere twee gemeenten):
klassenactiviteiten, collectie-advies,
ondersteuning leescoördinatoren,

Financiering
Structurele exploitatiesubsidie
(naast dienstverlening valt hieronder ook
huisvesting en bedrijfsvoering)

kennisdeling in netwerkbijeenkomsten voor
leescoördinatoren en teamleiders
-

Taalhuis: opbouw lokale aanpak van
laaggeletterdheid (o.a. collectie Taalhuis,
lokale samenwerking, beleidsoverleg met
gemeente en arbeidsmarktregio, signaleren
en doorverwijzen, pr en communicatie van
Taalhuisactiviteiten, programmering vanuit
het Taalhuis)

Maatwerkdienstverlening
- Extra taken Taalhuis Boekel: coördineren
van het Taalcafé, het leggen en
onderhouden van contacten met
vindplaatsen en andere organisaties en het
werven en begeleiden van de
Taalhuisvrijwilligers en taalmaatjes (de
Taalhuisvrijwilligers vanuit
Vluchtelingenwerk zijn in 2021 door de
bibliotheek ‘overgenomen’).

Doelsubsidie gemeente Boekel, jaarlijks worden
de afspraken opnieuw gemaakt.

-

Cursussen Klik&Tik en Digisterker

WEB-middelen, jaarlijks worden de afspraken
opnieuw gemaakt.

-

Specifieke dienstverlening voor scholen,
o.a. projecten Lezen a la Carte

Wordt tegen kostprijs betaald door de scholen
zelf.

-

Geheugenhuis Boekel: begeleiding
vrijwilligers, organisatie en pr maandelijkse
inloopochtend, organisatie van activiteiten
vanuit het Geheugenhuis zoals lezingen.

Structurele exploitatiesubsidie

-

Avond van de Poëzie

Structurele exploitatiesubsidie

-

Bemande openingstijden bibliotheek (in
verhouding iets ruimer dan in de andere
twee gemeenten)

Structurele exploitatiesubsidie

Zoals ik tijdens de presentatie op 16 juni al aanstipte, passen de gemeente Boekel en bibliotheek De
Lage Beemden goed bij elkaar als kleine zelfstandige gemeente respectievelijk kleine zelfstandige
bibliotheekorganisatie. Bovenstaand overzicht bewijst dat maar weer eens wat mij betreft. De
gemeente Boekel en alle Boekelnaren mogen trots zijn op hun keuze voor een volwaardige
bibliotheekvoorziening die wij met plezier verzorgen.
Mochten er nog meer vragen zijn of behoefte aan nadere toelichting dan hoor ik het graag.
Hartelijke groet,
Jantine van den Boom

