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Onderwerp
Stand van zaken huisvesting bibliotheek in Steenbergen

Steenbergen; 22 september 2020

Aan de Raad,

Inleiding
De Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) beschrijft vijf wettelijke functies van de 
openbare bibliotheek: ontwikkeling en educatie; lezen en literatuur; kennis en informatie; kunst en 
cultuur; ontmoeting en debat. Ontwikkeling en educatie staan als functie centraal. De overige 
wettelijke taken leveren daar een bijdrage aan.
Daarnaast beschrijft de Wsob de gezamenlijke verantwoordelijkheid van onder meer 
gemeentebesturen voor een landelijk netwerk van openbare bibliotheekvoorzieningen.
Wij informeren u bij deze over de recentste ontwikkelingen in Steenbergen; meer specifiek over de 
ontwikkelingen aangaande huisvesting van de bibliotheekvoorzieningen.

Achtergrond
Het bibliotheekwerk in Steenbergen wordt sinds 1 januari 2020 uitgevoerd door bibliotheek West- 
Brabant. Deze bibliotheek is ontstaan uit een fusie tussen bibliotheek Het Markiezaat en de 
bibliotheek VanNu. Bibliotheek West-Brabant levert bibliotheekdiensten in 8 gemeenten in West- 
Brabant, waaronder dus Steenbergen. De gezamenlijke gemeenten zijn hiervoor een convenant 
aangegaan ten behoeve van de dienstverlening in de regio West-Brabant. U bent met een 
raadsinformatiebrief van 22 oktober 2019 over dit convenant geïnformeerd.

Zoals in genoemde raadsbrief met u is gedeeld, biedt het convenant niet alleen een solide basis voor 
een optimale regionale samenwerking. Het geeft daarnaast ook ruimte voor flexibiliteit in lokale 
keuzes. Dit heeft geleid tot afspraken over een onderscheid in een Basispakket en Plusactiviteiten, 
waarin lokale keuzes kunnen worden verwerkt. De subsidiebeschikking van iedere afzonderlijke 
gemeente aan de bibliotheek is en blijft daarmee leidend. In 2018 heeft uw Raad het lokale 
bibliotheekbeleid vastgesteld. Hierin staat de uitvoering van de bibliotheek op school (dBoS) 
centraal.

De samenstelling en kosten van het Basispakket zijn voor de duur van dit convenant vastgesteld op C 
7,96 per inwoner, excl. indexering. De kosten voor het Basispakket bedragen voor Steenbergen ca. C 
200.000 (op basis van ruim 25.000 inwoners). De subsidie voor 2020 bedraagt C 348.898 zodat bijna 
C 150.000 resteert voor de uitvoering van het in 2018 vastgestelde lokaal beleid - middels het 
Pluspakket.
De bibliotheek is daarbij per gemeente zelf verantwoordelijk voor de huisvesting van de 
bibliotheekvoorziening en geeft daaraan invulling in overleg met de gemeente. Eventuele 
huisvestingskosten maken deel uit van het Pluspakket per gemeente. De bibliotheek berekent de 
kosten van huisvesting door aan de betreffende gemeente in de activiteiten van het Pluspakket.
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De bibliotheek in Steenbergen is momenteel nog gehuisvest in het pand aan de Blauwstraat 30. 
Gemeente Steenbergen is eigenaar van dit pand. Eind 2019 heeft de toenmalige directeur- 
bestuurder de huur daarvan opgezegd, omdat de belangrijkste activiteit uit het Pluspakket - 
implementatie en uitvoering van dBoS - zich niet laat verenigen met de huisvestingslasten aan de 
Blauwstraat. Met gemeente is afgesproken dat de bibliotheek tot aan de implementatie van dBos in 
het pand aan de Blauwstraat zou kunnen blijven zitten en dat in de tussenliggende tijd gezocht zou 
worden naar huisvestingsalternatieven voor onder meer de volwassenenactiviteiten en -collectie. De 
implementatie van dBos was voorzien na de zomervakantie van 2020. De impact van alle corona- 
maatregelen heeft gezorgd voor vertraging van de uitrol van dBoS, omdat hiervoor fysieke 
aanwezigheid in schoolgebouwen nodig is, daar waar gebouwen lange tijd gesloten zijn geweest. 
Gesprekken over alternatieve huisvesting en invulling van de volwassenenactiviteiten hebben 
eveneens door corona vertraging opgelopen, maar zijn inmiddels weer opgepakt. Op dit moment 
blijft de Bibliotheek geopend op de huidige locatie.

Stand van zaken
Zoals vermeld is de bibliotheek zelf verantwoordelijk voor haar huisvestingsvraagstuk. Dit geldt ook 
voor veel andere maatschappelijke partners in Steenbergen. De bibliotheek heeft voor de zomer van 
2020 contact gezocht met een aantal van deze partijen om te inventariseren wie er mogelijk 
geïnteresseerd zijn in gezamenlijk gebruik van de Blauwstraat; om elkaar te versterken in 
dienstverlening en kosten te delen. Met de geïnteresseerde partijen voert de afdeling Vastgoed van 
de gemeente momenteel gesprekken. Een concrete businesscase vloeit hier nog niet uit voort en is 
pas in november/december 2020 te verwachten.

Voor nu vragen wij u kennis te nemen van deze stand van zaken.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Steenbergen,
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