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Inleiding 
De bibliotheek vervult een belangrijke maatschappelijke functie. De bibliotheek maakt het onder andere 
mogelijk, datje een leven lang kunt leren, lezen, je ontspannen, je verdiepen, je verbazen en datje met 
elkaar in gesprek kunt gaan. Bezuinigingen, veranderende wetgeving en een veranderende vraag van 
klanten zetten de bereikbaarheid en de kwaliteit van de bibliotheekdiensten onder druk. De veranderende 
omstandigheden vragen om een heroriëntatie en een andere prioriteitsstelling. De bibliotheek Het 
Markiezaat heeft daarom een beleidsplan opgesteld. In dat plan schetst de bibliotheek Het Markiezaat 
hoe zij zelf de bibliotheek in 2018 zien. Het beleidsplan gaat over het gehele werkgebied van de 
basisbibliotheek Het Markiezaat. Het werkgebied beslaat naast Steenbergen ook de gemeente, Bergen 
op Zoom en Woensdrecht. Met deze raadsmededeling wordt het beleidsplan met bijbehorende 
oplegnotitie ter kennisname aangeboden aan uw raad en willen wij u graag informeren over de aantal 
relevante ontwikkelingen rondom het bibliotheekwerk. Op basis van het beleidsplan wordt in overleg met 
de bibliotheek Het Markiezaat de visie op de bibliotheekwerk in de gemeente Steenbergen opgesteld en 
nader uitgewerkt. Hierbij wordt uitdrukkelijk de afstemming gezocht met de gemeente Bergen op Zoom en 
Woensdrecht. De ontwikkeling van een bij de gemeente Steenbergen passende bibliotheekvisie staat 
opgenomen op de beleidsagenda en zal uiterlijk in september 2017 ter vaststelling worden aangeboden 
aan uw raad. 

Regionale visie bibliotheekbeleid en bezuinigingen 
In 2012 is de regionale visie op het bibliotheekbeleid vastgesteld. Ook de gemeenteraad van Bergen op 

Zoom en Woensdrecht hebben destijds de visie aangenomen. In deze visie staan de volgende thema's 
centraal: 

Ondersteuning van het leesonderwijs; 
Leescultuur en leesplezier; 
Mediawijsheid. 

De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van de uitvoering van de visie en de hierin opgenomen 
thema's en doelstellingen. Binnen de gestelde kaders en het beschikbare budget is de bibliotheek 
verantwoordelijk voor de wijze waarop zij uitvoering geeft aan de in de visie opgenomen thema's en 
doelstellingen. De bibliotheek heeft in de afgelopen periode ook te maken gehad met een 
bezuinigingsopgave. De bibliotheek heeft de opdracht meegekregen om in drie jaar tijd 6 100.000,- te 
bezuinigen. 2015 was het eerste jaar dat de bibliotheek moest bezuinigen. Dit betekent dat in 2017 de 
opgave gerealiseerd moet zijn. 



Hierbij is nog geen rekening gehouden met de door uw raad (n.a.v. de behandeling van de 
perspectiefnota) op 14 juli 2016 aangenomen moties met betrekking tot de bibliotheekvoorziening. Deze 
moties hebben wij nog in overweging en maken geen onderdeel uit van deze raadsmededeling. 

Noodzaak om te vernieuwen 
Om ook in de toekomst relevant te blijven moet de bibliotheeksector zich vernieuwen, aanwezig zijn in het 
digitale domein en aansluiting vinden bij digitale media. We zien daarnaast ook een terugloop in het 
aantal leden, uitleningen en bezoekers waardoor de noodzaak om te vernieuwen steeds meer toeneemt. 
Daar komt bij dat door de gewijzigde wetgeving rondom het bibliotheekstelsel, kritisch naar de waarden 
en functies van de lokale bibliotheekvoorziening moet worden gekeken. Tot slot heeft de bibliotheek een 
forse bezuinigingsopgaaf meegekregen die in 2017 gerealiseerd moet zijn. Het opgestelde plan van de 
bibliotheek is in belangrijke mate gebaseerd op de gewijzigde wetgeving. Daarnaast is rekening 
gehouden met trends en ontwikkelingen die spelen in het werkgebied van de bibliotheek en daarbuiten. 
Bij de oplegnotitie is een bijlage gevoegd met daarin de cijfers over het aantal uitleningen, leden en 
bezoekers per vestiging over de periode 2013-2015. 

Rolverdeling 
De gemeente is verantwoordelijk voor het lokale bibliotheekwerk, de provincie voor de ondersteuning 
daarvan en het Rijk is verantwoordelijk voor het stelsel als geheel en voor de digitale bibliotheek. De drie 
overheden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het bibliotheeknetwerk. De basisbibliotheek Het 
Markiezaat verzorgt de invulling van het lokale bibliotheekwerk in de gemeente Steenbergen. Daarnaast 
zijn zij ook actief in de gemeente, Bergen op Zoom en Woensdrecht. Zowel de gemeente Bergen op 
Zoom als de gemeente Woensdrecht hebben daarnaast nog andere stichtingen die bibliotheekwerk 
aanbieden. 

Publieke waarden en functies 
Op basis van de wet op het stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (afgekort Wsob) functioneert 
een bibliotheekvoorziening vanuit een aantal publieke waarden. Het gaat om de volgende publieke 
waarden: 

Betrouwbaarheid; 
Onafhankelijkheid; 
Authenticiteit; 
Pluriformiteit; 
Toegankelijkheid. 

De publieke waarden zijn met name van belang om het verschil tussen publieke en commerciële 
aanbieders van content duidelijk te maken. Een publieke aanbieder (een openbare 
bibliotheekvoorziening) moet inwoners in staat stellen om toegang te krijgen tot informatie, kennis en 
cultuur. Of dit nu fysiek of digitaal is. Voor commerciële partijen gelden de publieke waarden niet. 

Een bibliotheekvoorziening die een publieksfunctie vervult, moet de volgende vijf functies vervullen: 
1. ter beschikking stellen van kennis en informatie; 
2. bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie; 
3. bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur; 
4. organiseren van ontmoeting en debat; 
5. laten kennis maken met kunst en cultuur. 

Deze functies dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling en verbetering van de maatschappelijke 
kansen van het algemene publiek. Het vervullen van deze functies geldt op het niveau van een 
bibliotheekorganisatie en niet op het niveau van individuele bibliotheeklocaties. 
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Niet elke bibliotheekvestiging hoeft dus alle functies te vervullen maar moeten wel beschikbaar zijn voor 
de inwoners. 

Een openbare bibliotheekvoorziening die niet aan alle functies voldoet, kan geen onderdeel van het 
stelsel vormen en zal geen gebruik kunnen maken van de ondersteuning vanuit de Provincie (bijv. 
interbibliothecair leenverkeer) en de Koninklijke Bibliotheek (digitale infrastructuur). Het is dus van belang 
dat de bibliotheekvoorziening Het Markiezaat voldoet aan de functies zodat haar klanten gebruik kunnen 
maken van de ondersteunende diensten. 

Twee programmalijnen 
De thema's voor de veranderende koers van de bibliotheek worden uitgewerkt volgens een tweetal lijnen: 

1. De educatieve bibliotheek, (gaat o.a. over Boekstart, de Bibliotheek op school en het programma 
"Tel mee met Taal" van het ministerie van OC&W); 

2. De programmeer bibliotheek (gaat o.a. over de fysieke bibliotheek 3.0, de digitale bibliotheek en 
het bibliotheek activiteitenprogramma). 

In het bijgevoegde beleidsplan is aangegeven waar de bibliotheek Het Markiezaat de komende jaren op 
wil inzetten. Het uitgangspunt hiervoor zijn de twee programmalijnen. Verder gaat het beleidsplan in op de 
resultaten die de bibliotheek voor ogen heeft. In de komende periode wordt in overleg met de bibliotheek 
de visie op het bibliotheekwerk in de gemeente Steenbergen opgesteld en nader uitgewerkt. In dit kader 
wordt ook de samenwerking met lokale partners bezien. 

Ontwikkelen visie 
Jaarlijks ontvangt de bibliotheek een subsidie voor de realisatie van de beleidsdoelstellingen zoals 
opgenomen in de regionale bibliotheekvisie. Het uitgangspunt bij de verdere uitwerking van een voor de 
gemeente Steenbergen passend bibliotheekvoorzieningenniveau is dat dit plaatsvindt binnen het 
beschikbare subsidiebudget. In overleg met de bibliotheek wordt in de komende periode 
op basis van het beleidsplan de visie op en invulling van de bibliotheekvoorziening in de gemeente 
Steenbergen uitgewerkt. 

Bijlagen 
1. Oplegnotitie beleidsplan; 
2. Beleidsplan de Bibliotheek Het Markiezaat. 
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