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Aan de Raad,

1. 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.
Voorts 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.

2. Achtergrond
Bibliotheek Het Markiezaat (Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht) en Bibliotheek VANnll 
(Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Zundert) hebben besloten per 1 januari te fuseren tot 
de Bibliotheek West-Brabant. Door verminderde inkomsten, bezoekers en uitleningen hebben beide 
bibliotheken moeite het hoofd boven water te houden en zijn kwetsbaar geworden voor 
tegenslagen. Met deze fusie ontstaat een meer robuuste organisatie die meer ruimte heeft voor 
innovatie en marketing dan beide bibliotheken afzonderlijk hebben. De nieuwe bibliotheek gaat 
bibliotheekdiensten uitvoeren in acht gemeenten.

De acht gemeenten en de nieuwe bibliotheek wensen duurzaam samen te werken ten behoeve van 
het aanbod en de ontwikkeling van de bibliotheekvoorziening voor hun inwoners. Zij zien 
toegevoegde waarde in regionale samenwerking ter bevordering van kwaliteit, efficiëntie en 
continuïteit van bibliotheekdiensten.

Genoemde gemeenten en de bibliotheek zijn er van overtuigd dat een gezamenlijke uitwisseling van 
informatie, overleg en afstemming tussen partijen nodig is naast de individuele subsidierelaties. Dit 
bevordert transparantie en verhoogt efficiëntie.
Tussen partijen wordt dan ook een convenant afgesloten waarin overkoepelende afspraken over de 
wijze en Ínhoud van de samenwerking zijn vastgelegd.

De acht betrokken gemeenten en de bibliotheek zien een convenant als een solide basis voor een 
optimale regionale samenwerking. Het vastleggen van afspraken over samenwerking is belangrijk 
voor de toekomst van het bibliotheekwerk.
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Met het convenant behouden gemeentes ook flexibiliteit in lokale keuzes. Dit in combinatie met 
meer zekerheid over de toekomst van Bibliotheek West Brabant. Daarnaast geeft het convenant 
meer inzicht in de doorbelastingen/kosten voor de deelnemende gemeenten. De regie blijft in 
handen van de gemeenten en Bibliotheek West Brabant. Het convenant is bovendien een slag in 
efficiëntie en effectiviteit. Het convenant beschrijft hoe gemeentes en bibliotheek gezamenlijk 
afstemmen bij veranderingen. Het afsluiten van dit convenant zorgt voor het adequaat in stand 
houden van een kwalitatief goed bibliotheeknetwerk in de regio.

3. Overwegingen
Flexibiliteit in lokale keuzes per gemeente is wenselijk. Dit heeft geleid tot afspraken over een 
onderscheid in een Basispakket en Plusactiviteiten, met daarin flexibiliteit in lokale keuzes. Met 
deze kostenstructuur worden maximale flexibiliteit in lokale keuzes van gemeenten en een 
verantwoord financieel beleid voor de toekomst van de bibliotheek gecombineerd.

Iedere gemeente die zich aansluit bij de bibliotheek West-Brabant verplicht zich minimaal deel te 
nemen aan het Basispakket met de daarbij horende producten en diensten. Deze zijn deel van het 
convenant. Extra producten en diensten die een gemeente in zijn beschikking opneemt zijn deel van 
het Pluspakket.

De Bibliotheek is verantwoordelijk voor de huisvesting per gemeente van de bibliotheekvoorziening 
en geeft daar invulling aan in overleg met de gemeente. De bibliotheek berekent de kosten van 
huisvesting door aan de betreffende gemeente in de activiteiten van het pluspakket. De kosten van 
huisvesting zijn deel van het Pluspakket per gemeente.

Het convenant is tot stand gekomen in gezamenlijk overleg met de portefeuillehouders van de acht 
gemeenten.

4. Middelen
De subsidiebeschikking van iedere gemeente is leidend. Het convenant beschrijft de gezamenlijke 
afspraken tussen de bibliotheek West-Brabant en de acht gemeenten. Er zijn derhalve geen extra 
kosten verbonden aan ondertekening van het convenant.

De samenstelling en kosten van het Basispakket zijn voor de duur van dit convenant vastgesteld op 
C7,96 per inwoner, excl. indexering. De kosten voor het basispakket bedragen voor Steenbergen ca. 
C200.000 (op basis van ruim 25.000 inwoners).

De subsidie voor 2020 bedraagt C348.898 zodat bijna C150.000 resteert voor de uitvoering van het 
in 2018 vastgestelde lokaal beleid. Hiervoor maken wij met de bibliotheek een 
uitvoeringsprogramma waarin ook de verbinding wordt gelegd met het
onderwijsachterstandenbeleid. Dit beleid is verwoord in het beleidsader laaggeletterdheid dat in 
november 2019 aan uw Raad wordt voorgelegd ter besluitvorming.
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6. Communicatie
Zodra de colleges van alle acht gemeenten het voorstel voor het ondertekenen van een convenant 
hebben behandeld, sturen wij u de tekst van het convenant toe inclusief de samenstelling van het 
basispakket.
De ondertekening van het convenant is begin december voorzien.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester,

Belt, MBA
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