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Samenvatting
Bibliotheek De Lage Beemden heeft een beleidsplan opgesteld voor de jaren 2022-2025.
De ontwikkeling van de ‘maatschappelijke bibliotheek’ van de afgelopen jaren wordt daarin
voortgezet. Zo veel mogelijk mensen bereiken en ondersteunen in het lezen, leesplezier van jong
tot oud, ontwikkeling van basisvaardigheden, ondersteunende activiteiten met ontmoeting en
verbinding van de samenleving.
Hierbij wordt het beleidsplan en de subsidie aanvraag aan uw raad voorgelegd.
Voorgesteld besluit :
- Kennis te nemen van het beleidsplan 2022-2025 van Bibliotheek De Lage Beemden
- De subsidie te verhogen tot € 212.285 voor 2022
Inleiding/probleemstelling:
Bibliotheek De Lage Beemden werkt voor de gemeenten Boekel, Gemert-Bakel en Laarbeek. In
samenspraak met deze drie gemeenten is een meerjarig beleidsplan opgesteld voor de periode
2022-2025
Daarin worden ontwikkelingen van de afgelopen jaren voortgezet tot maatschappelijk actieve
bibliotheekvoorziening met veel aandacht voor leesbevordering en vermindering van
laaggeletterdheid. In de subsidie aanvraag wordt de indexering van de kosten ten opzichte van
voorgaande jaren meegenomen.
Relatie met eerdere besluitvorming:
Raadsbesluit juli 2017: kennisname beleidsplan 2018-2021
Raadsbesluit juni 2019: tussentijdse evaluatie
Toelichting (argumenten, beoogd resultaat):
In de beleidsperiode 2018-2021 is de bibliotheek ontwikkeld tot een belangrijke maatschappelijke
partner in het gemeentelijk beleid. Ter ondersteuning van het onderwijs, het bevorderen van
leescultuur en leesplezier via programma’s als Boekstart en Bibliotheek op school. Maar ook
breed gericht op basisvaardigheden om iedereen goed mee te kunnen laten doen in de huidige
informatie maatschappij onder de noemer van Taalhuis Boekel.
In het afgelopen jaar van beperkingen is de behoefte aan lezen, ondersteuning, digitale
basisvaardigheden en ontmoeting alleen maar meer duidelijk geworden.
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De Lage Beemden legt in het beleidsplan uit wat ze daarvoor doen en hoe zij dit de komende
jaren willen voortzetten:
Samen laaggeletterdheid aanpakken:
Er zijn 13-17% laaggeletterde volwassenen in ons werkgebied. Een kwart van de 15jarigen in Nederland komt laaggeletterd van school. De bibliotheek is vanaf de vroegste
jeugd een essentiële partner bij het stimuleren van het lezen. We zetten in op een
doorgaande leeslijn van 0-18 jaar, Leesoffensief Brabant, BoekStart, de Bibliotheek op
school, ouderbetrokkenheid, Taalhuizen.
Iedereen doet mee in de informatiesamenleving:
De toegang tot diensten en voorzieningen wordt steeds meer digitaal, maar een kwart van
de volwassenen doet digitaal onvoldoende mee. We zetten in op digitaal burgerschap en
zijn de vanzelfsprekende partner van het onderwijs om van jongsaf digitaal geletterd te
zijn. Bij de bibliotheek kun je terecht voor de cursussen Klik&Tik en Digisterker, en wijzen
we je de weg met het Informatiepunt Digitale Overheid.
Het plezier van een leven lang ontwikkelen:
In een snel veranderende wereld moet je je blijven ontwikkelen om mee te kunnen doen.
Bibliotheken bieden voor iedereen een openbare, veilige en laagdrempelige (leer-en
ontwikkel)plek. Voor het opdoen van basisvaardigheden (lezen, rekenen, digitale
vaardigheden), het ontwikkelen van vaardigheden die bijdragen aan blijvende
inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling. We
maken leren leuker. Met cursussen, een rijk programma van activiteiten voor jong en oud,
en de online bibliotheek.
Bibliotheek dichtbij, van, voor en met iedereen:
Volwaardige vestigingen met brede dienstverlening, als ontmoetingsplek met een rijke
collectie en activiteiten voor en met álle inwoners.
Hiervoor worden een uitgebreid aantal activiteiten ondernomen met vele partners uit de
gemeenschap:
Boekenuitleen, collectie, leestafel, tijdschriften
Digitale bibliotheek
Boekstart
Bibliotheek op school
Taalhuis
Klik en Tik, Digisterker
Informatiepunt Digitale Overheid
Leesoffensief Brabant
Geheugenhuis
Programmering, ontmoeting, ontwikkeling

Nia Domo, bibliotheekvoorziening
Landelijke Bibliotheek organisatie
Consultatiebureau, kinderopvang, peuterwerk
Basisscholen, Commanderij College
Dorpsteam, Vluchtelingenwerk, onderwijs,
taallessen, Stichting Lezen en Schrijven
Web, arbeidsmarktregio
Belastingdienst, landelijke overheid
Regionale samenwerking
Dementieconsulenten
Kenniscafé, Nia Domo, KBO, Heemkunde,
onderwijs

Het plan voor 2022-2025 is voor een groot deel een voortzetting van het beleid van de afgelopen
jaren. Ook houdt men de ontwikkelingen bij ter uitvoering van het landelijk bibliotheekconvenant
en de rol voor een heldere en toegankelijke informatie voorziening.
De Lage Beemden lukt het binnen de gegeven kaders een volwaardige bibliotheekvoorziening te
realiseren, bereikbaar voor alle inwoners. Belangrijk voor de leefbaarheid van onze gemeente.
Een recente ontwikkeling is de opzet van een Informatiepunt Digitale Overheid, waarvoor het Rijk
juist de bibliotheken vanwege hun centrale bereikbare plek in de samenleving heeft benaderd.
Deze voorziening wordt afzonderlijke gefinancierd door het Rijk.
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Ter informatie ontvangt u ook het jaarverslag 2020.
In juni 2021 is uw raad in een thema-avond een toelichting op de plannen gegeven door Jantine
van den Boom, directeur-bestuurder van bibliotheek De Lage Beemden.
Naar aanleiding daarvan zijn nog een aantal vragen beantwoord in bijgaande memo. Daarbij
wordt het onderscheid tussen de basis- en maatwerkdienstverlening toegelicht:
- Voor de basisdienstverlening, op grond van de wettelijke kernfuncties, wordt de structurele
exploitatiesubsidie verstrekt.
- Maatwerkdienstverlening wordt vanuit verschillende bronnen gefinancierd.
- Taalhuis Boekel valt gedeeltelijk onder de basisdienstverlening. Voor de regierol wordt op grond
van maatwerkafspraken een aanvullende financiering verstrekt vanuit de gemeentelijke
onderwijsachterstandsmiddelen.
Financiële gevolgen en dekking:
In de meerjarenbegroting is € 205.000 opgenomen voor de bibliotheekvoorziening. Afgelopen
beleidsperiode is jaarlijks € 192.895 subsidie verstrekt. De jaarlijkse kostenstijging zijn
opgevangen door in te teren op de reserves. Nu de reserves onder de afgesproken grens komen,
ligt het voor de hand de kostenstijging, zoals bij andere partners mee te nemen in de subsidie.
Voor 2022 vraagt de bibliotheek op basis van de begroting een subsidiebijdrage van € 212.285.
Doordat de afgelopen jaren geen rekening is gehouden met de jaarlijkse indexering is de toename
voor de begroting 2022 relatief groot.
Keuzemogelijkheden:
De ontwikkeling tot maatschappelijke actieve bibliotheek is in 2018 ingezet met ondersteuning
door uw raad. Het past bij onze regie gemeente om passende partners te zoeken bij de uitvoering
van het gemeentelijk beleid. De bibliotheek is zo’n passende partner met goede verbindingen met
andere voorzieningen. In het Taalhuis Boekel vervult De Lage Beemden een regie rol, waardoor
daarvoor niet een andere maatschappelijke partner ingezet hoeft te worden. Aangezien De Lage
Beemden laat zien dat ze deze rol goed uitvoert, volgens afspraken, is er geen reden om hierin
een andere partner te zoeken.
Conclusie:
Als laagdrempelige voorziening vervult de bibliotheek een belangrijke rol in het maatschappelijk
veld. Voor alle inwoners van alle leeftijden, maar ook voor diverse maatschappelijke instellingen
en organisaties met als gemene deler: taal en informatie.
De bibliotheek heeft de ambitie deze maatschappelijke rol voort te zetten en actief mee te
bewegen in de ontwikkelingen en de vragen vanuit de informatiemaatschappij. Door dit mogelijk te
maken blijft ook voor onze inwoners een volwaardige bibliotheek voorzieningen beschikbaar.
Voorstel:
- Kennis te nemen van het beleidsplan 2022-2025 van Bibliotheek De Lage Beemden
- De subsidie te verhogen tot € 212.285 voor 2022
Burgemeester en wethouders van Boekel,
de secretaris,

de burgemeester,

Mr. J.G. Marcic

C.J.M van den Elsen

Bijlagen:
1 - Beleidsplan 2022-2025 Bibliotheek De Lage Beemden, met bijlage
2 - Jaarverslag 2020 Bibliotheek De Lage Beemden
3 - Memo De Lage Beemden na thema-avond 16 juni 2021
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