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Aan de raad, 

1. Inleiding 
Basisbibliotheek Het Markiezaat is gevestigd in drie gemeenten, Bergen op Zoom, Steenbergen en 
Woensdrecht. Samen met de bibliotheek hebben we de wens meer richting te geven aan het 
professionele bibliotheekwerk. Bij de ontwikkelingen bij beide partijen is de centrale vraag; "wat is de 
maatschappelijke relevantie van de bibliotheek?". Door het opstellen van een visie, waarmee we ons 
uitspreken welke taken we voor de bibliotheek weggelegd zien, hopen we deze vraag te kunnen 
beantwoorden. 

2. Achtergrond 
Door diverse fusies en ontwikkelingen zijn de lokale bibliotheken al jaren geleden overgegaan in een 
subregionale bibliotheek, een basisbibliotheek met meerdere vestigingen. Basisbibliotheek Het 
Markiezaat heeft vestigingen in de gemeenten Bergen op Zoom. Woensdrecht en Steenbergen. Zowel de 
gemeente Bergen op Zoom als de gemeente Woensdrecht hebben daarnaast nog 2 andere stichtingen 
die bibliotheekwerk aanbieden. Beide stichting werken uitsluitend met vrijwilligers. Door deze visie vast te 
stellen hopen we deze organisaties ook meer richting te geven om in deze ontwikkeling mee te gaan. 

3. Overwegingen 
Het bibliotheekwerk en hun bestaansrecht staat steeds meer onder druk door alle ontwikkelingen. In de 
afgelopen jaren hebben we samen met de bibliotheek gewerkt aan professionalisering van de organisatie. 
De gezamenlijke gemeenten en de bibliotheek hebben de wens om meer duidelijk te maken wat de 
maatschappelijk meerwaarde is van de bibliotheek. Door een regionale visie op te stellen kunnen we 
duidelijk kaders neerleggen waar de bibliotheek zich op moet richten. Dit is de basis voor lokale 
meerjaren afspraken, waarmee over een periode van 4 jaar duidelijk kan worden weke maatschappelijke 
meerwaarde de bibliotheek heeft geleverd. 

Ook de bibliotheek ziet een duidelijke meerwaarde in het opstellen van deze visie. Hiermee heeft zij een 
duidelijk kader waar ze zich op kan richten. De bibliotheek heeft in 2012 een meerjaren beleidsplan 
opgesteld, dit beleidsplan is gebruikt als inspiratie voor het opstellen van onze regionale visie. De visie is 
op enkele onderdelen scherper geformuleerd dan het beleidsplan. De bibliotheek zal na het vaststellen 
van deze visie haar beleidsplan iets bijstellen, zodat deze ook passend is voor de uitvoering van de visie 
en het opstellen van de uitvoeringsplannen. Dit zal zij samen moeten doen met de andere spelers in de 
het veld zoals het onderwijs, voor en vroegschoolse educatie, projecten voor laaggeletterdheid en 
volwasseneducatie. 

Ter inzage ligt: De regionale visie op bibliotheekbeleid. 



4. Middelen 
Niet van Toepassing. 

5. Risico's 
Door een gezamenlijke regionale visie vast te stellen, kunnen we duidelijke richting geven aan de 
bibliotheek. Wanneer deze visie niet wordt vastgesteld blijft het risico dat de bibliotheek voor de 
verschillende gemeenten wordt gevraagd om iets anders uit te werken. Dit is niet zo efficiënt, waardoor er 
mogelijk minder resultaat wordt behaald op de maatschappelijke doelen die we graag gerealiseerd zien. 

De ontwikkelingen en digitalisering van onze maatschappij zorgen voor onzekerheid over het 
bestaansrecht van de bibliotheek. Wanneer de bibliotheek niet snel genoeg mee kan met de digitalisering 
van de boeken en andere materialen wordt deze steeds minder aantrekkelijk voor zijn gebruikers. De 
bibliotheek zal zich moeten blijven beraden over het positief en duidelijk moeten maken wat voor 
meerwaarde zij heeft. Lukt dit niet, is de kans aanwezig dat in de toekomst de bibliotheek als instituut 
verdwijnt. 

6. Communicatie/Aanpak 
De voorliggende visie wordt in de drie gemeenten besproken. Omdat deze visie een kaderstellend 
document is, leggen wij deze visie aan uw raad voor. Wanneer u deze visie heeft vastgesteld zal in 
samenspraak met de bibliotheek een lokaal uitvoeringsplan 2013- 2017 worden opgesteld. Hierbij wordt 
gekeken in welke mate dit nog regionaal kan worden opgepakt. Het uitvoeringsplan bibliotheekbeleid 
2013-2017 zal ter kennisname worden aangeleverd. 

7. Voorstel 

Instemmen met de voorgelegde regionale visie op bibliotheekbeleid. 

Hoogachtend, 

Burgemeesterefkwethouders van Steenbergen, 
kit 

mr. J.M eloux 

de burgemeester 

drs. S.C.C.M. Bolten 
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