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Samenvatting:
Bibliotheek De Lage Beemden heeft een tussenevaluatie uitgebracht van de eerste activiteiten en
resultaten van het beleidsplan 2018-2021. Op basis daarvan wordt de subsidieaanvraag voor de
komende jaren beoordeeld.
Voorgesteld besluit:
- Kennis nemen van de tussenevaluatie.
- Subsidie voortzetten en structureel een bedrag opnemen in de begroting van € 205.000 per jaar
- Voor de jaren 2020 en 2021 een bijdrage toekennen van € 192.825 per jaar, met de opdracht
om het verschil te dekken vanuit de bestaande reserves en voorzieningen bij De Lage Beemden.
Inleiding/probleemstelling:
Bibliotheek De Lage Beemden werkt voor de gemeenten Boekel, Gemert-Bakel en Laarbeek.
Per besluit van 12 oktober 2017 heeft uw raad ingestemd met het meerjarig beleidsplan 20182021 en subsidie toegekend voor de jaren 2018 en 2019. Daarbij is aangegeven dat voorjaar
2019 een evaluatie plaats vindt aan de hand waarvan de subsidie aanvraag voor de jaren 2020
en 2021 wordt beoordeeld.
Hierbij wordt deze tussenevaluatie en subsidieaanvraag voorgelegd.
Relatie met eerdere besluitvorming:
Raadsbesluit 12 oktober 2017
Beoogd resultaat:
In het beleidsplan 2018-2021 wordt naast de basisdienstverlening extra ingezet op
leesbevordering en vermindering van laaggeletterdheid. Zie bijlage. Voor de uitbreiding van
de rol van de bibliotheek als maatschappelijk partner ten behoeve van participatie is extra
subsidie toegekend.
De Lage Beemden heeft op verzoek van de drie gemeenten een tussenevaluatie
opgesteld over het beleidsplan 2018 – 2021.
Deze tussenevaluatie is beschikbaar op de website en te bereiken via:
https://www.bibliotheeklagebeemden.nl/tussenevaluatie-2019.html
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Dit is een zeer uitgebreide evaluatie, waarbij alle onderdelen van het bibliotheekwerk
worden beschreven. Vanuit het menu kan doorgeklikt worden naar de verschillende
onderdelen. Ook zijn de onderliggende documenten zoals het beleidsplan en
onderzoeken beschikbaar.
> Het advies is om even tijd te nemen om de verschillende aspecten door te nemen.
> Op 29 mei 2019 bent u uitgenodigd voor een informatieavond door De Lage Beemden
waarbij een nadere uitleg wordt gegeven.
Uit deze evaluatie blijkt dat bibliotheek De Lage Beemden werkt aan de gestelde doelen uit het
beleidsplan.
De initiatieven zoals Boekstart en Bibliotheek op School zijn voortgezet en uitgebreid ten behoeve
van leesbevorderingen en –plezier.
Een nieuwe ontwikkeling is Taalhuis Boekel. Met een aantal betrokken partners is een netwerk
gestart en zijn een aantal activiteiten ontwikkeld. Bewustwording van de problematiek van
laaggeletterdheid is een eerste aandachtspunt. Er is laagdrempelig aanbod ontwikkeld met Klik en
Tik en Digisterker. Inmiddels is ook een Taalcafé gestart voor ontmoeting en taalvaardigheid. Voor
het aanbod wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van trajecten die gefinancierd kunnen worden
van uit de Web-of OAB-middelen.
Taalhuis Boekel is een netwerk van samenwerkende instanties, passend bij de schaal
Boekel: Taalklas Boekel, Vluchtelingenwerk, Taalles Boekel, Dorpsteam, gemeente en
bibliotheek. Op de schaal van Boekel gaat het te ver om een welzijnsorganisatie of ROC te
laten participeren zoals in de andere taalhuizen. Dit heeft wel als consequentie dat de
coördinatie volledig bij de bibliotheek ligt en dat daar relatief meer kosten voor gemaakt
worden.
Het netwerk van Taalhuis Boekel kan nog verder uitgebreid worden met bewustwording bij
steeds meer partners. Het voornemen is dat dit gaandeweg wordt uitgebreid naar de
verschillende vindplaatsen (zorgverleners, woningbouw, ouderenorganisaties).
De bibliotheek vervult een functie in een centrale plek in de gemeenschap. De verhuizing
naar Nia Domo heeft positief gewerkt, voor bibliotheek en gemeenschapshuis. De
bibliotheek is in staat gebleken verbinding te leggen met veel partners. Hierdoor worden
voorwaarden geschept om zo veel mogelijk mensen te trekken, op en positieve
uitnodigende manier.
Als bijlagen zijn een aantal overzichten uit de evaluatie bijgevoegd waarin de verbindingen
en de activiteiten worden weergegeven.
Keuzemogelijkheden:
Het bibliotheekwerk kan beperkt worden tot de oorspronkelijke functie van boekenuitleen.
De wetgever geeft echter een breder kader mee met een grotere maatschappelijke rol.
Tegelijkertijd wordt ingezet op voorkomen en terugdringen van laaggeletterdheid.
Bibliotheek De Lage Beemden laat zien hiervoor een passende partner te zijn die goed
aansluit bij de gemeenschap van Boekel.
Argumenten:
Op grond van deze evaluatie stellen wij uw raad voor de weg die is ingeslagen met het
beleidsplan 2018-2021 voort te zetten met de verdere ontwikkeling en ondersteuning van de
aanpak laaggeletterdheid. De bewustwording kan nog worden uitgebreid, ook kan het aantal
verbindingen nog verder groeien, ook bijvoorbeeld naar partners van het minimabeleid.
Financiële gevolgen en dekking:
Het voorstel is om in te stemmen met voorzetting van realisatie van het bibliotheekwerk op basis
van het beleidsplan 2018-2021.
Op basis van dat beleidsplan stellen wij voor in de gemeentebegroting meerjarig een bedrag op te
nemen van € 205.000 per jaar.
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Voor de jaren 2018 en 2019 is subsidie toegekend ten bedrage van € 192.825 per jaar, met de
opdracht om het verschil aan te vullen vanuit beschikbare reserves.
Uit de jaarstukken blijkt dat een deel van de reserves is ingeteerd en dat er nog ruimte is voor
verder terugbrengen van de reserves en voorzieningen in de komende jaren.
Daarom stellen wij uw raad voor bibliotheek De Lage Beemden voor de jaren 2020 en 2021
wederom subsidie toe te kennen ten bedrage van € 192.825 per jaar. Het tekort ten opzichte van
de subsidieaanvraag kan worden gedekt vanuit de bestaande reserves bij de Lage Beemden.
Uitvoering en evaluatie:
Bibliotheek De Lage Beemden legt jaarlijks verantwoording af via een jaarverslag en jaarrekening.
Voorstel:
- Kennis nemen van de tussenevaluatie.
- Subsidie voortzetten en structureel een bedrag opnemen in de begroting van € 205.000 per jaar
- Voor de jaren 2020 en 2021 een bijdrage toekennen van € 192.825 per jaar, met de opdracht
om het verschil te dekken vanuit de bestaande reserves en voorzieningen bij De Lage Beemden.
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Bijlagen:
1. Evaluatie: https://www.bibliotheeklagebeemden.nl/tussenevaluatie-2019.html
2. Beleidsplan 2018-2021 Bibliotheek De Lage Beemden
3. Evaluatie Bibliotheek De Lage Beemden – kenmerken vestigingen
4. Evaluatie Bibliotheek De Lage Beemden – netwerk
5. Evaluatie Bibliotheek De Lage Beemden – overzicht dienstverlening
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