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Inleiding:
Bibliotheek Het Markiezaat (Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht) en Bibliotheek
VANnU (Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Zundert) gaan 1 januari 2020 fuseren
tot de Bibliotheek West-Brabant. Door verminderde uitleningen, bezoekers en inkomsten zijn
beide organisaties kwetsbaar voor tegenslagen. Daarnaast dient een moderne bibliotheek in
staat te zijn om in te spelen op relevante maatschappelijke thema’s in de samenleving, zoals
laaggeletterdheid. Met de fusie ontstaat een meer robuuste organisatie die meer ruimte heeft
voor innovatie en marketing dan beide bibliotheken afzonderlijk hebben. De nieuwe
bibliotheek voert bibliotheekdiensten uit in de acht genoemde gemeenten. De acht gemeenten
en de nieuwe bibliotheek willen duurzaam samenwerken ten behoeve van het aanbod en de
ontwikkeling van de bibliotheekvoorziening(en) voor hun inwoners. De
samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd in een convenant. Wij willen u informeren dat het
college van de gemeente Woensdrecht op 12 november heeft ingestemd met het Convenant
samenwerking bibliotheek West-Brabant. In deze raadsinformatienota informeren wij u over
de inhoud van het convenant.
Kernboodschap:
Wettelijke verantwoordelijkheid
De Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) beschrijft de gezamenlijke
verantwoordelijkheid van onder meer gemeentebesturen voor een landelijk netwerk van
openbare bibliotheekvoorzieningen. De gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk,
Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert geven invulling aan die
verantwoordelijkheid door subsidie te verstrekken aan de bibliotheek. Zij voeren ieder hun
lokale beleid. De bibliotheek maakt hierover per gemeente subsidieafspraken. Die worden
vastgelegd in een subsidiebeschikking per gemeente.
Regionale samenwerking
De acht gemeenten en de nieuwe bibliotheek wensen duurzaam samen te werken ten behoeve
van het aanbod en de ontwikkeling van de bibliotheekvoorziening(en) voor hun inwoners. Zij
zien toegevoegde waarde in regionale samenwerking ter bevordering van kwaliteit, efficiëntie
en continuïteit van bibliotheekdiensten. Vanuit de gezamenlijke overtuiging dat naast de
individuele subsidierelaties een gezamenlijke uitwisseling van informatie, overleg en

afstemming tussen partijen nodig is die transparantie bevordert en efficiency verhoogt, sluiten
genoemde gemeenten en de bibliotheek een convenant af. Hierin maken zij overkoepelende
afspraken over de wijze en de inhoud van de samenwerking. Het convenant wordt afgesloten
voor een periode van vier jaar.
Lokaal gemeentelijk beleid
Het behouden van flexibiliteit in lokale keuzes per gemeente is voor alle betrokken gemeenten
een voorwaarde. Dit heeft geleid tot afspraken waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen
een Basispakket en Plusactiviteiten, met daarin flexibiliteit in lokale keuzes. Met deze
kostenstructuur wordt maximale flexibiliteit in lokale keuzes van gemeenten en een
verantwoord financieel beleid voor de toekomst van de bibliotheek gecombineerd.
Iedere gemeente die zich aansluit bij de bibliotheek West Brabant verplicht zich minimaal
deel te nemen aan het Basispakket met de daarbij horende producten en diensten. Het
basispakket bestaat uit de (organisatie)kosten om aan de wettelijke basistaken te voldoen.
Deze zijn deel van het convenant. Huisvestingskosten en extra producten en diensten die een
gemeente in zijn subsidiebeschikking opneemt zijn deel van het Pluspakket. Een voorbeeld
van een plusproduct is het project bibliotheek op school.
Innovatie
Met het convenant krijgt de bibliotheek ruimte voor innovatie gericht op
toekomstbestendigheid en doorontwikkeling. Hierdoor is de bibliotheek in staat om in te
spelen op relevante maatschappelijke thema’s zoals leesbevordering, laaggeletterdheid en
mediawijsheid.
Consequenties:
Het aangaan van het convenant heeft geen financiële consequenties. De subsidiebeschikking
van iedere afzonderlijke gemeente aan de bibliotheek is en blijft leidend. Het convenant
beschrijft de gezamenlijke afspraken tussen de bibliotheek West Brabant en de acht
gemeenten.
Vervolgstappen:
Jaarlijks vindt overleg plaats tussen de gemeenten onderling en tussen de gemeenten en de
bibliotheek. Dit overleg is bedoeld om de belangen van de gemeenten en de bibliotheek te
bespreken. Het overleg kent geen formele bevoegdheid ten aanzien van subsidieverlening
door de afzonderlijke gemeenten aan de bibliotheek. Het overleg vindt zowel op ambtelijk als
bestuurlijk niveau plaats.
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