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Geachte raad, geacht college,
Uw college heeft per brief van 17 oktober 2013 verzocht om te verkennen of onze plannen voor de
Deurnese bibliotheek geïntegreerd kunnen worden. Na de informatieve bijeenkomst van de
commissie Samenleving van 16 april jl. hebben Bibliotheek Helmond‐Peel en Werkgroep Behoud de
Bieb overeenstemming bereikt. Hierbij bieden wij u het akkoord aan waarin onze gezamenlijke visie
is vastgelegd.
Bibliotheek Helmond‐Peel en Werkgroep Behoud de Bieb stellen het op prijs als de mogelijkheid
geboden wordt om hun gezamenlijke perspectief met het college te bespreken. Het is kort dag, maar
wij zouden een gesprek met u willen laten plaatsvinden vóór de commissievergadering van 14 mei
a.s. Voorts zullen wij de griffie vragen of wij voorafgaand aan de commissiebehandeling een korte
toelichting kunnen geven.
Onze inwoners blijven in de toekomst toegang tot de openbare bibliotheek houden. De bibliotheek
zal voor iedereen – jong en oud – laagdrempelig en het jaar rond toegankelijk zijn. Zij zal flexibel
inspelen op plaatselijke ontwikkelingen, zal volwaardig ondersteuning aan het basisonderwijs bieden
en samenwerking zoeken met tal van organisaties, voortgezet onderwijs, beroeps‐ en
volwassenenonderwijs inbegrepen. De bibliotheek zal aansluiten bij landelijke activiteiten zoals e‐
books, Boekstart, onderwijsmonitoren en provinciale doelsubsidies.
Nog vóór de zomervakantie zal uw raad besluiten over de toekomst van de openbare bibliotheek in
Deurne. Het gezamenlijke plan van bibliotheek en werkgroep is naar onze mening een goed
antwoord op de bezuinigingsopdracht waardoor met ingang van 2015 minder dan de helft van de
oorspronkelijke subsidie beschikbaar is. Ondanks deze forse bezuiniging biedt het plan een
toekomstbestendige en voor de burgers van Deurne aantrekkelijke aanpak van de
bibliotheekfuncties.
Met vriendelijke groet,

Ruud Hakvoort
directeur Bibliotheek Helmond‐Peel

Toon Berkers
Werkgroep Behoud de Bieb

Bijlage: Akkoord Bibliotheek Helmond‐Peel en Werkgroep Behoud de Bieb

Werkgroep Behoud de Bieb en Bibliotheek Helmond-Peel sluiten akkoord
Voor de toekomst van een waardevolle bibliotheekfunctie in de gemeente Deurne met
ingang van 2015 hebben de twee partijen, die eerder nog niet volledig op een lijn zaten, zich
inmiddels samen achter een gedeelde bibliotheekvisie geschaard. Na de raadscommissie
van de gemeente Deurne die op 16 april heeft plaatsgevonden hebben de werkgroep en de
openbare bibliotheek rond de tafel gezeten om de laatste verschilpunten te bespreken. Over
het geheel is nu een akkoord bereikt.
De bibliotheekfunctie voor de toekomst ziet er als volgt uit:
INTEGRALE AANPAK
De openbare bibliotheek in Deurne zal in 2015 functioneren als een samenhangend geheel.
Een bibliotheekvoorziening op een centrale plek in de Deurnese gemeenschap waar
eenieder – dus zowel kinderen, jongeren als volwassenen - welkom is. Qua omvang kleiner
in vergelijking met de huidige centrale bibliotheek aan de Markt, maar wel veel uren per
week geopend. Het liefst in een geschikte multifunctionele accommodatie, mogelijk het
Cultuurcentrum, vanwege de kruisbestuiving van meerdere disciplines en organisaties,
vrijwilligers en activiteiten. Een onlosmakelijk onderdeel van de openbare bibliotheek is de
positionering van de bibliotheek in het onderwijs; daar waar vraag is van de basisscholen zal
de openbare bibliotheek een op school herkenbare bibliotheekservice gaan verlenen. Vanuit
een integrale aanpak wordt de wisselwerking tussen een centrale voorziening en de
basisschool gewaarborgd.
SPRINGPLANK NAAR DE TOEKOMST
Door te kiezen voor een centrale plek waar de collectie, de leeszaal, tijdschriften en
activiteiten onder één noemer worden gebracht wordt een goede basis gelegd voor alle
wenselijke bewegingen en ontwikkelingen in de toekomst. De collectie die hier wordt
ondergebracht zal langzaamaan wijzigen ten gevolge van ontwikkelingen op het gebied van
E-books, digitale bronnen en digitale toepassingen, wijzigingen op de boekenmarkt
(uitgeverijen – boekhandels). Hier kan de bibliotheek meebewegen met die veranderingen
die in de maatschappij de komende jaren gaande zijn. De bibliotheek zal, bijvoorbeeld via
het jaarlijkse activiteitenplan en een specifieke lokale begroting, inspelen op actuele
veranderingen in Deurne. Hierdoor zal de bibliotheek in staat zijn om “mee te bewegen” met
deze veranderingen. Het eerste jaar 2015 ziet de bibliotheek als een implementatiejaar. Om
het bibliotheekplan voor 2015 uit te kunnen voeren zal Bibliotheek Helmond – Peel in deze
transitieperiode een projectleider aanstellen die per 1 juli 2014 aan de slag kan gaan. In deze
transitieperiode zal de openbare bibliotheek zich laten ondersteunen door een
begeleidingsgroep, die zal bestaan uit een aantal vertegenwoordigers, direct uit de Deurnese
gemeenschap. Aan de werkgroep Behoud de Bieb wordt door de openbare bibliotheek
gevraagd om hierin mee te denken. Allereerst zal er in 2015 een centrale plek moeten
komen waar de bibliotheek naar toe kan verhuizen. Daarnaast wordt er rekening mee
gehouden dat de positionering van de bibliotheek in het basisonderwijs geleidelijk zal
plaatsvinden. Nu heeft de bibliotheek 3 servicepunten in basisscholen in de kerkdorpen. In
overleg met het onderwijs zal in het komende schooljaar worden afgesproken welke scholen
wel of niet ook een dergelijk servicepunt van de bibliotheek willen en welke andere
bibliotheekdiensten door de scholen worden afgenomen. Hier hoort een verantwoorde
fasering bij.
CENTRALE PLEK
De bibliotheek maakt zich op voor een uitdagende toekomst door te kiezen voor enerzijds
een verkleinde voortzetting van de bibliotheek zoals we die momenteel allemaal kennen.
Maar anderzijds ook een volledig nieuwe opzet met een actuele, kwalitatief goede
bibliotheekvoorziening waar alle digitale verworvenheden op het gebied van taal en lezen
worden samengebracht. Een ontmoetingsplek voor jeugd, jongeren en voor volwassenen.

Met een leestafel met kranten en tijdschriften. Maar ook een digitale hotspot, waar veel
mensen terecht kunnen, dus ook werkzoekenden, laaggeletterden, digibeten, kwetsbaren in
de samenleving. Een plek waar IPad cursussen worden gegeven, lezingen, presentaties,
trainingen, bijeenkomsten en activiteiten (bijvoorbeeld met KBO, Seniorweb, e.a.). De
huisvestingslasten van een centrale plek in Deurne zijn nog onbekend zolang de locatie niet
precies is bepaald. In het bibliotheekplan is een algemene raming van huisvestingskosten
opgenomen.
BASISONDERWIJS
De bibliotheek zal de komende jaren in het basisonderwijs ter ondersteuning van het
leesonderwijs en de taalontwikkeling van kinderen een vraaggerichte positionering innemen.
De bibliotheek zal op verzoek van een school de bibliotheek naar de school toebrengen, met
een toegemeten collectie en met deskundige personele ondersteuning (Leesconsulent,
Mediacoach, BoS). Met binnen de bibliotheekbranche ontwikkelde producten en diensten
kan de bibliotheek een aanvullend modulair aanbod bieden, afhankelijk van de specifieke
vraag vanuit het basisonderwijs.
JONGEREN
In de eerdere plannen van de openbare bibliotheek werd voorgesteld om voor de scholen
van het voortgezet onderwijs een binnen de bibliotheekbranche ontwikkeld concept onder de
naam “Biebsearch” aan te bieden voor deze scholen. Werkgroep Behoud de Bieb en
Bibliotheek Helmond – Peel hebben in het akkoord dat nu is gesloten, voorgenomen om van
Biebsearch af te zien. Dit met name omdat de vraag vanuit het voortgezet onderwijs niet
expliciet is geformuleerd om met Biebsearch snel aan de gang te gaan. Daarnaast zijn er de
nodige kosten in het geding en zal Biebsearch ook niet alle jongeren in Deurne kunnen
bereiken. Jongeren in Deurne zullen gebruik kunnen maken van de centrale plek waar de
bibliotheek met ingang van 2015 wordt ondergebracht. Hier vinden zij de voor hen geschikte
materialen en is een verdere professionele ondersteuning aanwezig om service aan
jongeren te verlenen.
FINANCIEEL
Aan de gemeente Deurne wordt gevraagd om de nieuwe bibliotheekfunctie met ingang van
het jaar 2015 te financieren met een subsidie van 270.000 (exclusief huisvesting). Vanuit
deze bedragen zal Bibliotheek Helmond-Peel verantwoordelijk zijn voor het vervullen van
deze opdracht en zal de bibliotheek als non-profit instelling graag service verlenen aan de
Deurnese gemeenschap. Bij het continueren van een opdracht aan Bibliotheek HelmondPeel zijn geen grote onzekerheden in de toekomst aan de orde. Onzekerheden die er wel
zouden zijn indien zou worden besloten om het contract met Bibliotheek Helmond – Peel te
verbreken en in zee te gaan met andere, nu nog onbekende commerciële organisaties.
Naast extra frictiekosten die dan in het geding zouden zijn spelen andere zaken zoals
kostenverhogingen bij commerciële partners die bijv. geen BTW kunnen terugkrijgen van de
Belastingdienst.
PRESENTATIE VAN HET AKKOORD
De Werkgroep en de openbare bibliotheek gaan de komende weken het gesloten akkoord
gezamenlijk presenteren. Eensgezind wordt het bibliotheekplan voor de toekomst
gepresenteerd aan het gemeentebestuur, aan de politieke fracties in de gemeenteraad, aan
de pers en de media, en het onderwijs.
24-4-2014. Voor akkoord:

Ruud Hakvoort,
Directeur Bibliotheek Helmond – Peel

Toon Berkers
Werkgroep Behoud de Bieb Deurne

