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Samenwerkingsovereenkomst ten belrceve van de proef inzake de mogelijke íunctie van
bibliothekel ten behoevê van burgers die moeite hebben met de digitale communicatie
met de overheid

Partijel,
De Vereriging van Openbare Bibliotheken, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
Voorziïer,
hierna te noemen; VO3,

De Konínklijke Bibliotheek, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de algemeen directeur,

hierna te noemen: KB
en

De Minister van Binneniandse Zaken en Koninkrijksrelaties, handelend in de hoedanigheid van
bestuursorgaan, hierr:a te noemen: BZK;

hierna te noemenl 'parttj'of gezamenlijk: 'partijen,;

Ovetwegen lret volgende:
de communicatie tussen burgers enerzijds en overheidsorganisaties anderzijds verloopt steeds
vaker via het digitale kanaal;
BZK streeft er naar dat mensen die nlet over de middelen of vaardigheden voor digitale
communicatie beschikken hulp kunnen vinden bij het deelnemen aan de digitalisering van de
samenleving en meer het bijzonder, het digitaal communiceren met de Overleid;

de VoB spant zich samen met de KB in om de biblíotheek in het
positioneren;

haÍ van de samenleving te

de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen bepaalt dat de KB het netwerk van openbare
bi

bliotheekvoo rzie ni n gen aarstuu rt ;

de KB stelt zich samen met de openbare bibliotheken ten doel om mensen en infcrmatie samen te
breagen en mensen te helpen om vaardiger, slímmer en creatiever te worden;

partijen willen in de lokale bibliotheek een basisvoorziening creêren zodat alle NederÍanders in hun
buurt informatíe kunnen vinden over het digitaal communiceren met de overheid, desgewenst
kulnen beschikken over facilileitel om te leren hoe zij digitaal zaken kunnen doen met de overheid
of de facíliteiten vinden om zelfstandig digitaal zaken te doen met de overheid.

Spreken het volgelde af:

c:

Artíkel 1 Definities
ln deze Samenwerkingsovereenkomst wordt verstaan
onder:
1' lokale bibliatlzeek: lokale bibliotheek als bedoeld
in artikel 1, eerste Íid, onderdeelc, van de
wet
stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen
;

2' provinciale ondersteuníngsinstelling: voorziening
als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel
e,
van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieninlen;
3' aanspreekpunt: zoals door de lokale biblíotheek
in te richten voorzieling in aansluiting op
het
convenant tussen de KB en de Belastingdienst
d.d. 18 februari 2016 en zoals nader beschreven
in
artikel 2 van deze samenwerkingsovereenkomst;

4' doelgroep: mensen die niet over de mlddelen
of vaardigheden voor digitale communicatie
beschikken;
5' maatsclzappel$ke organisatres: non gouvernementele
en aon-profit organisaties, die niet of
minder zelfredzame mensen heÍpen bij het (digitaal)
regelen van zaken met overheidsorganisaties.

Artikel 2 Doel en reikwijdte
Deze samenwerkingsovereenkomst heeft
tot doel om de samenwerking vast te leggen tussen
de
VoB' de KB en BZK bij het bieden van ondersteunins
u"n uurg"..ï;;;ilil;lio.n.'unr."."n
met de overheid, binnen de proef die ín juni
2016 bàgint en tot eind juni 2017 duurt en
in
activiteiten volsens hei convenant van de KB
met
de
Belastinsdienst
::ltiïïÏr;5r$rï:ïproken
De proef beslaat uít het door de VoB en
Kb bevorderen van het inrichten van aanspreekpunten
bij
drie lokale bibliotheken(in Katwijk, Gooi
en Meer en Venlo) voor vragen over digitalisering,
het
opdoen van digitale vaardigheden en het
desgewenst tereÁ om digitaal zaken te doen
met de
overheid' Met aanspreekpunt wordt bedoeld
een voor burgers ingerichte infrastructuur (balie,
cornputers met internet en printfaciliteiten),een
opÍeidings] en informatieaanbod en het ia
contact
brengen met maatschagpelijke organisaties
die hen verder kunnen helpen bij het zetfredzaam
zijn,
onderdeel van de proef is bezien wat de
meest effectieve communicatie naar de doelgroep
is,

Artikel 3 Aanbod van de VOB in het kader van de proef
De VOB zat:

a' na afloop van de proef en bij gebleken behoefte,
de aanspreekpunten die ontwikkeld zijn met
ondersteuning van de KB en uitgevoerd

door de bibliotheken van
e. r\eL"'r^,
Katwijk, svur
Gooi Eír
en Meer en Venlo,
onder de aandacht brengen van.de aangesloten
leden,

b' afhankelijk van de uitkomsten van de proef zich
inspannen om het ontwikkelde, en eventueel
aangepaste' verbeterde model voor aanspreekpunten
ie implementeren bij de aangesloten leden.

Artikel 4 Aanbod van de KB in het kader van de proef
De KB zal:
a. vanafjuni 2016:
stimuleren dat de drie lokaÍe bibliotheken
{Gooi en Meer, Katwijk en Venlo) in het kader van de

proef InÍormatie en advaes over het digitaaÍ zakendoen met overheldsorgarisaties
aanbieden aan
bezoekers, informatie geven over het kunnen volgen van cursussen en waar nodig
verwijzen naar
andere soorten hulp via bijvoorleeld maatschappelijke organisaties;
b' aansluitend aan het convenant met de Belastingdienst van 18 februari 2016 samen met
de VoB
toewerken naar een netwerk van alle (ruim 153) bibliotheekorganisaties die ruimte
en computers
beschlkbaar stellen voo: spreekuren van maatschappelijke organisaties, ten
behoeve va:r
ondersteuning aar'! burgers bij het regelen van trelasting- en toeslagzaken, en lime
bekendheid
geven aan dit aanbod.

Artikel 5 Aanbod van BZK in het kader van de proef

1.

BZK steltterfinanciering var: de in artikel 2 bedoelde proef in 2016 eenmalig een
srbsidie
van €49.800,- vool" de proever: aan de drle lokale bibliotheken in Katwijk, Vento en
$ooi en

2.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Korinkrijksrelaties stelt per 22luni 2016
digitaal
promotiemateríaal over het in artÍkel 4, onder b, bedoelde aanbod ter beschikklng
voor
zover dat gebaseerd is op de toolkit'Nederland digltaliseerr,.

Meer ter beschikking.

Artiksl 6 Nadere afsprakel

1.
2'
3'
4.
5,
6'

De in artikel 5, eerste lid, bedoelde bedragen komen geheel ten goede aal de
ín artikel 4
genoemde faciliteiten.
De Ks werkt samen met de provinciale ondersteur:ingi:'rstellingen voor het verrichten
van
coÓrdinerende werkzaamheden bij het beschikbaar maken en houdel van het in
artikel 4
bedoelde aanbod.
De KB ondersteunt de lokale bibliotheken die in artikel 2 genoemde proef willen
het aanvragen van de subsidie bij het milisteríe van Binnenlandse Zaken en

startln bij

Konirkrijksrelaties.
De KB ondersteunt de dríe lokale billiotheken bij de uitvoering van genoemde proef.
3ZK ev:lueert de proef ten behoeve van het verbetsren van het model aanspreekpunt
door
de VOB en de verspreiding van het model onder de andere lokale bibliotheken.
De VOB zorgt voor de verspreiding van het model na evalualie van de proef
onder het
netwerk van lokale blbliotheken met medewerking van de provinciale
ondersteuníngsinstelllngen.

Artikel 7 Publiekrechtelijke medewerking

f
2.
3.

iedere partij díe eer voor de uitvoerir:g van deze Samenwerkingsovereenkomst benodigde
publiekrechtelijk besluit moet neme n, verbindl zich om dat besluit zodanig
vast te stellen
respectievelijk te nemen, dat ds uitvoering van deze Samerwerkingsovereenkomst
publiekreclrtelijk ís toegestaan,
Partijen bevorderen daarbij zoveel mogelijk, met inachtneming van weltelijke procedures
en de
te betrachten zorgvuldigheid jegens derden, dat de procedures tot het nemen van
pu bl iekrechtelij ke besluiter met voortva rend heid worden
doorlopen.
De in het kader van deze Samenwerkilgsovereenkomst door partijen te verle:lel
publiekrechtelijke nredewerking la:t de publiekrechtelijke positie en bevoegdheden
van part:jen
onverlet.

AÉikel 8 Overleg

1.
2'

Partijen voeren gedurer:de de looptijd van de proef regelmatig overleg overde gang van
zaken rond en de resuJtaten van de proef.
Ten behoeve van het overleg verzamelen partijen gegevens over het gebruik door burgers
van de in artikel 4, onder a, genoemde activiteiten.

Artikel 9 wijzigenf opzeggen en onvooJziene omstandigheden

1,
2'
3,
4.

5.

Elke partij kan de andere partijen schriftelijk verzoeken deze Samenwerki:-:gsovereenkomst
te wijzigen. De wijzlging behoeft de schriftelijke instemming van alle partijen.

De wijzigingen en de verklaringen tot instemming worde:l dan als bijlage aan deze
Samenwerkilgsovereenkomst gehecht.
Elke partij kan deze Samenwerkingsovereenkomst met inachtneming van een opzegtermijn
van 2 maanden schriftelijk opzeggen.
Wanneer een partij deze Samenwerki:':gsovereenkomst opzegt, blijft het voor de overige
partíjen in stand voor zover de inhoud en de strekking ervan zich daartegen
niet verzetten.
lndien een van partijen onvoorziene omstandigheden signaleert die van wezenlijke invloed
zijn op de uitvoering van deze Samenwerkilgsovereenkomst, doet hij hieryan onverwijld
mededeling aan de andere partijen. Partijen treden in dat geval ir overleg over de ontstane
situatie en de gevolgen die deze heeft voor het al dan r:iet gewijzigd voorlzetten of het
beèindigen van deze Samenwerkingsovereenkomst.
Ingeval van beêindÍging van deze Samenwerkingsovereenksmst krachtens opzegging is
gee. van de partijen jegens een andere partij schadeplichtig.

Artikel
1.

1O

Toetreding

Teneinde maatschappeliike organisaties i:r zo ruim rnogelijke mate te doen participeren
in
deze Samenwerkingsovereenkomst, bestaat voor hen de mogelijkheid om gedurende
de

looptijd val de Samenwerkingsovereenkomst als paÉij toe te treden. Een toetredende
partij dient de verplichtingen die voor haar uit de Samenwerkingsovereenkomst
voortvloeien, te aanvaarden.
2. Een toetredende partij maakt haar verzoek tot toetreding schriftelijk bekend
aan de KB.
Zodra KB schriftelijk heeft ingestemd met het verzoek tot toetreding, ortvangt de
toetredende partij de stat:..ts van partu van de Samenwerkingsovereenkomst en gelden voo:"
die partij de voor haar uit de Samenwerkingsovereenkomst voortvloeielde rechten en
verplichtingen.
3. Het verzoek tot toetreding en de verklaring tot instemming worden dan als
bijlage aan de
Sa rnenwerkingsovereenkomst gehecht.

Artikel
1,

2.

l1 Looptijd
Deze Samenwerkilgsovereenkomst treedt in werking met ingang van de datum van
ondertekening door de partijen en eindigt op 30 juni 2017.
Partijen treden uiterlijk op 1 juni 2017 met elkaar in overleg over de
invullit"tg var: een eventuele verdere samenwerking op grond van de resultaten van de

proef.

À*ikel 12 Afdwingbaarheid
Deze Samenwerkingsovereenkomst is niet in rechte afdwingbaar en eindigt van rechtswege, zonder
dat enige opzegging is vereist op 30 juni 2017.

Artikel 13 Publicatie

1.
2.

Binnen 2 weken na ondertekenilg van deze Samenwerkingsovereenkomst wordt de tekst
daarvan gepubliceerd door 8ZK in de Staatscourant en op de websites van de VOB, de KB
en de rijksoverheid.
Bij wiizigirgen in deze Samenwerkingsovereenkomst vindt het eerste lid overeenkomstige

3.

toepassing.
Van toetreden, uittreden, opzegger of ontbinden wordt meldilg gemaakt in de

Staatscourant.
Aldus overeengekomen en in drievoud ondertekend te Bussum, 22 juni 2016,

Vereniging Openbare Bibliotheken
voor deze,

De Minister van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties,

de voorzitter,

drs. M.A.M.

BarrhV

De Koninklijke Bibllotheek,
Voor deze, de algemeen directeur

M@
or,f.n.n.

ptasterk

