
  

 

 

 

Raadsvoorstel  

 

Zaak-/documentnummer: 16.30424 - I16.073855 

Datum vergadering: 12 december 2016 
Datum voorstel: 15 november 2016 
Nummer:   13A 
Onderwerp: Heroriëntatie bibliotheken Tubbergen. 
 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
Wij stellen uw raad kennis te nemen van het proces tot nu toe met betrekking tot de heroriëntatie bibliotheken 
Tubbergen. 
 
Aanleiding voor dit voorstel 
Uw Raad heeft in december 2014 gekozen voor een afbouw van de huidige opzet van de bibliotheek. Het 
schrappen van de structurele subsidie aan de bibliotheek levert een structurele kostenverlaging op van 
€ 450.000. Daartegenover is een structureel bedrag geraamd van € 350.000 voor het opzetten van een 
toekomstbestendige opzet inclusief de opzet van het ‘bibliotheek op school’ concept in de komende jaren. Met 
de vaststelling van de begroting voor het jaar 2017 heeft uw raad ingestemd met het beschikbaar stellen van      
€ 50.000,- voor de komende 5 jaar voor de invoering van dit concept. Tevens is bij amendement door uw raad 
bepaald dat de openbare bibliotheekvestigingen, op basis van het reorganisatieplan van de bibliotheek, in 
Albergen en Geesteren komen te vervallen, maar dat de functie blijft bestaan. 
 
Beschrijving proces tot nu toe 
Samen met de bibliotheek is een visie ontwikkeld die recht doet aan de uitgangspunten en kaders die door uw 
raad zijn gesteld. Dit is verwoord in de u bekende rapportage “De bibliotheek als spil in de samenleving”. De 
Bibliotheek Tubbergen stelt een scenario voor waarbij de functie van de bibliotheek wordt versterkt. Daarbij ligt 
de nadruk op de maatschappelijke component (onder andere leesbevordering, bestrijding laaggeletterdheid) en 
niet op de stenen. Rekening houdend met demografische gegevens en inspelend op trends denkt zij de 
toekomstbestendigheid van het Bibliotheekwerk Tubbergen met deze visie te kunnen behouden. 
 
Daarbij is de volgende procesaanpak gehanteerd: 
•Bepaal welke functie de bibliotheek in de toekomst moet vervullen voor de inwoners; 
•Bepaal welke doelgroepen je als gemeente met het lokale bibliotheekwerk wilt bedienen en welke mensen je 
wilt ondersteunen; 
•Zoek de verbinding met andere lokale beleidsterreinen (Mijn Dorp 2030). 
 
Zoals genoemd heeft dit proces duidelijke raakvlakken met Mijn Dorp 2030. Voor draagvlak is het van belang 
dat alle partijen zich gehoord voelen en betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van dit proces. Daarom is 
in goed overleg en veelvuldig overleg met de dorpsraden en de directie/raad van toezicht van de bibliotheek, 
een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de feitelijke bezoekersaantallen van de locaties Geesteren, 
Albergen en Tubbergen. Ook zijn de wensen en behoeften gepeild bij de leden van de bibliotheek ten aanzien 
van de bibliotheekfunctie. Dit onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Arcon dat ook het verdere 
verloop van het proces met de dorpen Albergen en Geesteren begeleidt en ook nog verder gaat begeleiden. 
 
De raad van toezicht van de bibliotheek heeft aangegeven het onroerend goed en inventaris van de filialen 
Albergen en Geesteren te willen overdragen voor een sociaal maatschappelijk doel tegen de huidige lage 
boekwaard. De gemeente heeft aangeboden het proces in de eventuele werkgroepen deskundig te laten 
begeleiden door een kwartiermaker. 
Op 27 oktober jl. hebben wij de rapportage besproken met de werkgroepen binnen Mijn Dorp 2030 die zich met 
deze problematiek bezighouden. Op 2 en 3 november jl. zijn de leden van de bibliotheek en inwoners van 
Albergen en Geesteren in de gelegenheid gesteld om mee te denken in de nieuwe opzet van de 
bibliotheekfunctie en uitgedaagd om deel te nemen in een werkgroep.  
 
 



 

 

Beide dorpen hebben de handschoen opgepakt en recentelijk een werkgroep gevormd. Deze werkgroepen 
worden begeleid door adviesbureau Arcon dat met de nodige expertise als kwartiermaker optreedt. De kernen 
zijn hiervoor zelf opdrachtgever. Het volgende tijdspad wordt gehanteerd: 

• Vorming werkgroepen tot en met 10 november 

• Gezamenlijk bepalen vragen en kaders tot 1 januari 2017 

• Uitwerken vragen en kaders tot 1 maart 2017 

• Deadline voor een go no go tot 1 juli 2017 
Tot 1 juli 2017 worden de filialen in Albergen en Geesteren dus niet gesloten. Samen met vrijwilligers zal de 
gemeente dit traject tot 1 juli 2017 faciliteren. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een haal- en 
brengservice door de vestiging vaneen digitaal punt in de filialen. De directie van de bibliotheek heeft hier haar 
medewerking aan toegezegd. 
 
Implementatie bibliotheek op school 
In de visie “De bibliotheek als spil in de samenleving” wordt het bibliotheek op school concept gepresenteerd 
met het advies dit concept op alle basisscholen in Tubbergen in te voeren. De raad heeft op 21 juni 2016 een 
motie aangenomen, waarmee vanaf 2017 extra geld beschikbaar is gesteld voor de gefaseerde invoering van 
het bibliotheek op school concept op alle basisscholen in Tubbergen en om een passende oplossing voor de 
dorpen Albergen en Geesteren te faciliteren. Inmiddels hebben 2 basisscholen het bibliotheek op school concept 
al ingevoerd. De TOF staat achter het nieuwe concept maar laat deelname over aan de individuele scholen.  
 
Communicatie richting raad 
Uw raad is op de volgende manier meegenomen in het proces tot nu toe: 

• December 2015 raadsbrief met beschrijving proces en aankondiging rapportage “De bibliotheek als spil 
in de samenleving”. 

• Januari 2016 presentatie rapportage  “De bibliotheek als spil in de samenleving”. 

• Juni 2016 behandeling motie met betrekking tot bibliotheek op school concept. 

• Oktober 2016 raadsbrief met proces tot nu toe en ontwikkelingen werkgroepen Albergen en Geesteren in 
het kader van Mijn Dorp 2030. 

• November 2016 toezegging informatie raad proces door middel van raadsvoorstel. 
 
Vervolgens is het plan opgevat om de raadscommissie in december a.s. mee te nemen in de vorderingen van 
de recent gevormde werkgroepen in Albergen en Geesteren door middel van een presentatie door de 
kwartiermaker en een vertegenwoordiging uit de werkgroepen. 
 
Toekomstscenario Bibliotheek  
De Bibliotheek Tubbergen stelt een scenario voor waarbij de relatie tussen economische vitaliteit, sociale 
kwaliteit en burgerkracht daadwerkelijk wordt versterkt. Rekening houdend met demografische gegevens en 
inspelend op trends denkt zij de toekomstbestendigheid van het Bibliotheekwerk Tubbergen met deze visie te 
kunnen vergroten. Dit past in het lange termijn scenario van het brede spectrum van borging van continuïteit en 
behoud van maatschappelijke voorzieningen. Hierin is samenwerking en samengaan met andere organisaties 
noodzakelijk. Daarnaast zal het ook een rol kunnen spelen in de ontwikkeling en herbestemming van het 
gemeentehuis naar bijvoorbeeld een Cultuurhuis of Kulturhus mits deze invullingen passen bij de activiteiten van 
de Bibliotheek. Stappen in deze richting kunnen tot nieuwe besparingen leiden en tegelijkertijd kan hiermee de 
outcome worden vergroot. 

 

Uitvoeringsovereenkomst 
In een nieuw te sluiten uitvoeringsovereenkomst zullen alle (prestatie)afspraken met de Stichting Bibliotheken 
Tubbergen worden vastgelegd. De prestaties zullen 2 keer per jaar bestuurlijk worden geëvalueerd en 
waarnodig bijgestuurd. 
 
Voorstel 
Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit. 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
de secretaris de burgemeester 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

{GERARDM}  
drs. ing. G.B.J. Mensink mr. M.K.M. Stegers 
 
 



  

 

 

 

Raadsbesluit  
 

Zaak-/documentnummer: 16.30424 - I16.073855 

 
Datum: 12 december 2016 
Nummer:   13B 
Onderwerp: Heroriëntatie bibliotheken Tubbergen. 
  
 
De raad van de gemeente Tubbergen, 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2016, nr.13A  
 
gelet op het advies van de commissie Samenleving en Bestuur van 6 december 2016; 
 
 
besluit: 
 
het voorstel heroriëntatie bibliotheken Tubbergen voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 12 december 2016, 
 
De gemeenteraad van Tubbergen, 
de raadsgriffier de voorzitter 

  
H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar mr. M.K.M. Stegers  
 
 


