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Beslisnota voor de Gemeenteraad
Onderwerp: Visie bibliotheekwerk 2020-2023
Voorgesteld besluit
de Gemeenteraad besluit:
1. De gemeentelijke visie voor het bibliotheekwerk vast te stellen, zoals verwoord in de
beleidsnota “De Bibliotheek Wijchen. Lezen, leren en informeren voor iedereen. 20202023”; waarmee u onder andere instemt met:
a. De bibliotheek is een basisvoorziening voor de gemeente Wijchen;
b. Er is een hoofdvestiging in Wijchen en een nevenvestiging in Bergharen;
c. Het bibliotheekwerk concentreert zich op de taakvelden van:
i. Geletterdheid en digitale geletterdheid.
ii. Informatievoorziening.
iii. Culturele ontwikkeling.
d. Specifieke aandacht gaat uit naar de jeugd van 0-16 jaar en laaggeletterden;
e. Op basis van de visie de opdracht aan De bibliotheek Wijchen om:
i. producten en diensten aan te bieden als zelfstandige basisvoorziening;
ii. het onderwijs te ondersteunen;
iii. het gemeentelijk beleid te ondersteunen inzake jeugd, Brede School,
en laaggeletterdheid.
f. De visie vormt de basis voor een 4-jarige budgetsubsidie met een
onderliggende uitvoeringsovereenkomst aan De Bibliotheek Wijchen.
Aanleiding
Onze huidige visie voor het bibliotheekwerk kent een looptijd van 2015 tot en met 2019.
In deze periode heeft de bibliotheek gewerkt aan behoud na een periode van
inhoudelijke, organisatorische en financiële veranderingen. Uit al haar activiteiten blijkt
dat de bibliotheek nog steeds maatschappelijke betekenis heeft voor Wijchen en haar
inwoners. In de komende beleidsperiode willen we door op de ingeslagen weg. We leggen
hierbij het accent op lezen, leesbevordering en (digitale) geletterdheid. We hebben de
bibliotheekvisie geactualiseerd voor de beleidsperiode 2020 tot en met 2023.
Eerdere besluiten
Datum
11 december 2014

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo
mogelijk het zaaknummer/documentnummer)
14 IZ 046 visie bibliotheekwerk 2015-2019

Gewenst resultaat
De visie geeft weer wat we vinden van het bibliotheekwerk en wat we verwachten van de
bibliotheek in Wijchen. De visie vormt de basis voor een 4-jarige budgetsubsidie met een
onderliggende uitvoeringsovereenkomst waarin we concrete afspraken maken over de te
leveren prestaties.
Argumenten
1.1 In de voorliggende geactualiseerde visie staat wat wij de komende jaren van de
bibliotheek verwachten.
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Het is vervolgens de taak van de bibliotheek om invulling te geven hoe dat bereikt
wordt.
1.2 De visie is afgestemd met De Bibliotheek Wijchen
We hebben onze visie geformuleerd in afstemming met De Bibliotheek Wijchen. Dit is in
lijn met het coalitieakkoord “Iedereen doet mee” waarin we stellen dat we alleen dingen
bereiken als we samenwerken. In de komende vier jaar willen we ook verder
samenwerken met de bibliotheek om een aantal van onze ambities te realiseren.
1.3 De aanpak van laaggeletterdheid is een speerpunt.
We onderkennen het maatschappelijk belang van een geletterde burger (inclusief digitale
geletterdheid). De aanpak van laaggeletterdheid is een speerpunt, ook in ons
coalitieprogramma “Iedereen doet mee”. Om die reden benadrukken wij in de
bibliotheekvisie de betekenis van de bibliotheek in de aanpak van laaggeletterdheid en
digitale inclusie.
Tegenargumenten en risico’s
1.1
We hebben een financiële uitdaging om onze begroting sluitend te krijgen.
Behoud van de bibliotheek kost geld. Maar investeren in de preventieve aanpak van
laaggeletterdheid, bespaart later meer maatschappelijke kosten.
Financiële gevolgen
Voor de bekostiging van het bibliotheekwerk stellen wij een budgetsubsidie beschikbaar
voor het tijdvak 2020 tot en met 2023. Het uitgangspunt is het bedrag in 2019 welke wij
jaarlijks zullen indexeren. De subsidie in 2019 bedraagt € 705.232.
Communicatie
Uitvoering of Vervolgstappen
Na vaststelling van de visie leggen wij aan uw raad een beslisnota voor waarin u een
besluit neemt over de subsidieverlening aan de bibliotheek. Wij komen met deze
beslisnota nadat u de gemeentebegroting voor 2020 heeft vastgesteld.
Geheimhouding:
Niet van toepassing.

Nee
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