Toekomst van de provinciale bibliotheekondersteuning / SFB
Het Servicecentrum Flevolandse Bibliotheken (SFB) ondersteunt de bibliotheken in
Flevoland (Almere en FlevoMeer). Elke provincie heeft zo’n organisatie, dat wordt de POI
genoemd, de provinciale ondersteuningsinstelling.
Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe bibliotheekwet van kracht. Daarin zijn de rollen en
verantwoordelijkheden van het landelijk, provinciaal en lokaal bibliotheekniveau
vastgelegd (samen het bibliotheeknetwerk). Een belangrijke wijziging in de
bibliotheekwet is dat de provincie tot taak krijgt ‘de ondersteuning van de innovatie van
de lokale bibliotheek’. De Provincie betaalt het SFB. De invoering van de wet en de
ontwikkelingen in de provinciale samenleving (nieuwe provinciale cultuurnota, de
omgevingsvisie) zijn voor de provincie reden om te onderzoeken of de huidige
bibliotheekondersteuning (het SFB) past in deze tijd en bij de nieuwe wet. Ook speelt
mee dat het SFB slechts 2 klanten heeft en als een kleine en kwetsbare organisatie wordt
gezien. Dat zegt overigens niets over de kwaliteit van het werk en de dienstverlening die
zij leveren.
Kortweg komt het er op neer: in de afgelopen 10 jaar heeft het netwerk in Flevoland met
het SFB goed gefunctioneerd en de vraag is of dat in de komende jaren, gelet op alle
veranderingen, zo kan worden voortgezet.
Provincie Flevoland heeft opdracht gegeven aan een onderzoeksbureau om advies uit te
brengen over de meest effectieve en efficiënte wijze waarop de (wettelijke) provinciale
taken vorm en inhoud kunnen krijgen en welke structuur daar het beste bij past. In het
onderzoek en advies moet vooral gekeken worden naar de wijze waarop de innovatie
wordt ingevuld.
Het adviesbureau (Hiemstra & De Vries) heeft 3 varianten voorgesteld aan de Provincie:
1.
SFB met een brede innovatieopdracht
2.
Provincie beheert een innovatiefonds
3.
Bibliotheken doen het zelf met hulp van een programmamanager
De Provincie heeft een voorgenomen besluit genomen om het advies over te nemen en
voor de uitwerking van variant 2 te kiezen. In variant 2 en 3 wordt het SFB opgeheven.
Gemeenten, de bibliotheken en het SFB zijn om een reactie gevraag op het adviesrapport
en het voorgenomen besluit, uiterlijk 8 april.
Het SFB heeft grote bedenkingen bij het rapport en de gevolgde procedure. Zij neemt dat
mee in haar reactie aan de provincie. En er is 31 maart jl. ook besloten om gezamenlijk
met een reactie te komen. In die reactie geven we aan dat de bibliotheken (Almere en
FMB) de hoofdlijnen en conclusies van het rapport onderschrijven, dat het SFB haar
bedenkingen heeft, en dat we gezamenlijk kanttekeningen plaatsen bij het voorgenomen
besluit, die dan vervolgens worden uitgewerkt. We trekken samen op om het voor de
toekomst zo goed mogelijk te regelen. En we houden er rekening mee dat de Provincie
inderdaad zal besluiten voor opheffing van het SFB te kiezen.
De reacties van gemeenten, bibliotheken en SFB en bespreking in Provinciale staten
(beeldvormend) vormen dan de basis waarop Gedeputeerde Staten een definitief besluit
nemen. Het streven is dat voor augustus af te ronden. En in die periode zullen er nog de
nodige gesprekken worden gevoerd.
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