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Aan de raad
Inleiding
Eind 2017 heeft de raad ingestemd met het meerjarenbeleidsplan 2018-2021 van de bibliotheek.
Met deze instemming zijn er aanvullende middelen beschikbaar gesteld. De raad heeft destijds bij
de beschikking 2018 de voorwaarde gesteld dat het beleid tussentijds geëvalueerd dient te
worden. Met voorliggende adviesnota wordt hiermee gehoor gegeven aan deze afspraak en wordt
aan de raad gevraagd advies uit te brengen.
Beslispunten
1. De tussenevaluatie meerjarenbeleidsplan 2018-2021 van de bibliotheek vast te stellen
en daarmee akkoord te gaan met het ongewijzigd continueren van het meerjarenbeleid
2018-2021 van de bibliotheek.

Dit onderwerp komt aan de orde in:
Commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs d.d. 20 juni 2019
Dit onderwerp is aan de orde geweest in:
De BW informatiebijeenkomst en presentatie op 13 juni 2019 j.l. in de bibliotheek/ De
Eendracht. Deze is door de bestuurder van de bibliotheek gegeven aan de raads- en
commissieleden.
Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
De tussenevaluatie heeft betrekking op het eerder door de raad vastgestelde beleidsplan
2018-2021 van de bibliotheek. Deze is op 9 november 2017 door de raad vastgesteld. Bij
de vaststelling heeft de raad de voorwaarde gesteld dat het beleid tussentijds, in 2019,
geëvalueerd dient te worden.
Beoogd effect
- Het tussentijds evalueren van het meerjarenbeleid 2018-2021 van de bibliotheek.
- Voortzetting van het meerjarenbeleidsplan.
- Voortzetten van het beleid en de financiering daarvan.
Duurzaamheid
--

Argumenten
1. Bibliotheek De Lage Beemden geeft uitvoering aan de afspraken die zijn gemaakt bij
de beschikking van haar meerjarenbeleidsplan 2018-2021.
In de evaluatie wordt verantwoording afgelegd waarbij de inhoudelijke informatie is
gebundeld in vijf thema’s:
algemeen, jeugd, programmering, vestigingen en taalhuizen.
Per thema wordt uitgelegd welke dienstverlening hieraan gekoppeld is, welke
ontwikkeling deze heeft doorgemaakt, wat de resultaten zijn, wat de ervaringen van
partners en deelnemers zijn, en welke kansen er nog liggen in de toekomst. Elk thema
in de evaluatie heeft een algemene omschrijving, een verdieping en gedetailleerde
achtergrondinformatie. Voor meer informatie zie bijlage 1.
Verder heeft er op 13 juni j.l. een informatiebijeenkomst plaatsgevonden waarbij de
bestuurder van de bibliotheek een presentatie heeft gegeven t.a.v. de voorliggende
tussenevaluatie.
2.

Bibliotheek De Lage Beemden laat middels voorliggende evaluatie zien dat ze de
transitie/ vertaalslag heeft gemaakt van klassieke bibliotheek naar een moderne
hedendaagse bibliotheek. De projecten en activiteiten die voor 2018 veelal uit
incidentele projectgelden werden gefinancierd zijn momenteel structureel geborgd en
verankerd in het beleid en werkzaamheden van de bibliotheek.

3.

De bibliotheek sluit aan bij maatschappelijke opgaven, doelen en doelstellingen van de
gemeente.
Zoals vermeld is het beleidsplan 2018-2021 in overleg met de drie gemeenten tot
stand gekomen. De thema’s en behoeften die gemeentelijk en ook landelijk spelen
zijn:
 De participatiesamenleving, behoefte aan zelfredzaamheid en actief burgerschap.
 De toenemende digitale dienstverlening, behoefte aan vaardigheden om online mee
te kunnen (blijven) doen.
 Onderwijsvernieuwing, behoefte aan een partner voor (ervaringsgericht) leren
(Onderwijs 2032).
 Instroom van nieuwkomers, behoefte aan taalvaardigheid en inburgering.
 Verschuiving van (zorg)taken van landelijke naar lokale overheid (WMO, jeugdzorg,
participatiewet e.d.), behoefte aan een laagdrempelige partner in voorlichting.
 Individualisering en verharding, behoefte aan verbinding en sociale cohesie.
 Deeleconomie, behoefte aan bewust omgaan met en delen van eigendom.

4.

De bibliotheek speelt in de gemeente Gemert-Bakel een belangrijke (kartrekkers)rol als
het gaat om de verbinding en samenwerking van partijen en de aanpak van
laaggeletterdheid in het taalhuis.
De bibliotheek voert tal van projecten en activiteiten uit die een preventieve werking
hebben in het voorkomen en aanpakken van ontwikkelingsachterstanden zoals
laaggeletterdheid.

5.

Landelijke ontwikkelingen en inzichten geven aan dat er in het voorkomen en bestrijden
van met name taal- en ontwikkelingsachterstanden veel economische winst te behalen
valt.
De gemeente Gemert-Bakel is een plattelandsgemeente welke een percentage van
14,6% aan laaggeletterden kent. Dit is 3% hoger dan het landelijk gemiddelde.
Onderzoek wijst uit dat met name het voorkomen en vroegtijdig, op jonge leeftijd,
signaleren en bijsturen van achterstanden het meest effectief is in de bestrijding ervan.
De bibliotheek vervult hier in de gemeente Gemert-Bakel een belangrijke rol in. Voor
meer informatie zie bijlage 1 (thema 5 “Taalhuizen”; resultaten, verhalen en
onderzoeken).

Kanttekeningen
-Vervallen “oude” regelgeving
n.v.t.

Financiën
Een positief advies m.b.t. voorliggende tussenevaluatie heeft geen financiële
consequenties. De aanvullende middelen zijn opgenomen in de begroting en
meerjarenbegroting van de gemeente.
Uitvoering
Het beleidsplan 2018-2021 kan na vaststelling van de tussenevaluatie ongewijzigd worden
gecontinueerd voor de resterende beleidsperiode.

Bijlagen
1. Tussenevaluatie 2019 Meerjarenbeleid Bibliotheek (2018-2021)
2. Concept Raadsbesluit

Ter inzage gelegde stukken

Gemert, 28 mei 2019
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