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Raadsinformatiebrief
Onderwerp
Bibliotheek De Kempen

Geachte raadsleden,

Inleiding
De samenwerkende gemeenten (Bergeijk, Bladel, Cranendonck, Eersel, Oirschot, Reusel -de Mierden en
Valkenswaard) en Bibliotheek De Kempen (BDK) organiseren samen het bibliotheekwerk in de regio. De
gemeenten en de bibliotheek hebben hun gezamenlijke visie met betrekking tot dit bibliotheekwerk
vastgelegd in een strategische visie. Afspraken rondom de feitelijke uitvoering zijn vastgelegd in een
bestuursovereenkomst. Zowel de overeenkomst als de strategische visie zijn begin 2018 vernieuwd en
vastgesteld door de deelnemende gemeenten. In deze raadsinformatiebrief informeren wij u hierover.

Strategische visie
De toekomst van het bibliotheekwerk verandert. Er vindt een verschuiving plaats van collectie naar
connectie. Lokale bibliotheken functioneren steeds meer als netwerkorganisatie in plaats van
uitleenvoorziening. Om deze nieuwe rol te bekrachtigen is de gezamenlijke strategische visie van Bibliotheek
De Kempen en betrokken gemeenten herzien (zie bijlage), zoals reeds aangekondigd in de
raadsinformatiebrief van december 2017. Hiermee nemen alle betrokken gemeenten en de bibliotheek
samen de netwerkverantwoordelijkheid om in de regio te komen tot optimaal lokaal maatwerk. In de visie
worden de wettelijke kernfuncties, de ambities en de kernwaarden beschreven. Er wordt uitgegaan van
optimaal lokaal maatwerk, waarbij de bibliotheek de ontwikkeling van de inwoners bevorderd, onder meer via
bevordering van lees- en mediavaardigheden, via het faciliteren van het non-formele onderwijs en via
toegang tot media en informatie. Ten opzichte van de eerdere visie wordt meer de nadruk gelegd op flexibel
bibliotheekwerk, passend bij de verschillende gemeenten en hun budget. De strategische visie ligt geheel in
lijn met de eerder vastgestelde toekomstvisie van Bibliotheek De Kempen en de nieuwe lokale koers
waarover we u eind 2017 hebben geïnformeerd. De strategische visie is inmiddels door alle colleges
vastgesteld, gelijktijdig met de vaststelling van de bestuursovereenkomst.

Bestuursovereenkomst
De samenwerking tussen gemeenten en de bibliotheek is vastgelegd in een bestuursovereenkomst. In deze
bestuursovereenkomst zijn afspraken gemaakt over de samenwerking en de gemeenschappelijke en
regionale uitvoering van het bibliotheekwerk.
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Onduidelijkheden rondom de uittreding van de gemeente Heeze-Leende leidde in 2017 tot de constatering
dat de bestuursovereenkomst aanpassing behoefde. De gemeente Oirschot besloot daarnaast, als gevolg
van een voorgenomen bezuiniging, de voormalige bestuursovereenkomst eind 2016 op te zeggen. Door
deze beoogde bezuiniging was naar verwachting onvoldoende budget beschikbaar om te kunnen blijven
voldoen aan de financiële verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst. Inmiddels hebben we bij de
vaststelling van de kadernota duidelijkheid verkregen over de beschikbare budgetten en hebben we samen
met Bibliotheek De Kempen een (nieuwe) weg ingeslagen op weg naar toekomstbestendig bibliotheekwerk.
Deze samenwerking moeten we formaliseren in een overeenkomst. De hernieuwde deelname van Oirschot
en de actualisatie van de regionale overeenkomst valt qua planning samen.

Het college heeft, net als de overige gemeenten, besloten om in te stemmen met de bijgevoegde nieuwe
bestuursovereenkomst. Deze overeenkomst biedt voldoende waarborgen aan gemeenten en BDK en geeft
voldoende flexibele ruimte voor het maken van afspraken over de lokale invulling van het bibliotheekwerk.

Uittreding Heeze-Leende
Afgelopen jaar zijn op bestuurlijk niveau besprekingen gevoerd met de gemeente Heeze-Leende voor wat
betreft de afwikkeling van de consequenties van de beëindiging van de subsidierelatie van Heeze-Leende
met Bibliotheek De Kempen. In die tijd is ook sprake geweest van een beroepsprocedure bij de
bestuursrechter en van een bezwarenprocedure bij de bezwarencommissie. Eind november 2017 heeft een
vertegenwoordiging van de gemeentelijke bestuurders opnieuw met de verantwoordelijk portefeuillehouder
van Heeze-Leende overlegd. Laatstgenoemde heeft uiteindelijk te kennen gegeven in te stemmen met de
materiële inhoud van een door de gemeentelijke bestuurders geaccordeerd schikkingsvoorstel van
Bibliotheek De Kempen. In december 2017 heeft Heeze-Leende alle kosten conform voorstel alsook de
proceskosten voldaan. Hiermee is een punt gezet achter dit dossier.

Bijlagen ter inzage
-

Gezamenlijke strategische visie samenwerkende gemeenten en Bibliotheek De Kempen

-

Bestuursovereenkomst samenwerkende gemeenten en Bibliotheek De Kempen

Oirschot, 8 maart 2018

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

Joost Michels,

Judith Keijzers-Verschelling,

Secretaris

Burgemeester
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