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Geachte voorzitter van de Stuurgroep LBS,

U heeft namens de Stuurgroep LBS een brief (op 27 juli 2017) doen uitgaan naar de
directeuren van alle bibliotheken van Nederland met het verzoek zich uiterlijk 16 oktober
2017 uit te spreken over het al dan niet mee willen doen met het landelijk
bibliotheeksysteem. De Drentse bibliotheken en de POi Biblionet Drenthe spreken zich in de
onderhavige brief hierover in gezamenlijkheid uit.
Provinciale
ondersteuningsinstelling
Bibliotheken Drenthe

De Drentse bibliotheken en Biblionet Drenthe hebben jaren terug er in gezamenlijkheid voor
gekozen het bibliotheeksysteem (Bicat) en daaraan verbonden parametrisering op te schalen
tot provinciale schaal. Daarmee hebben we niet alleen ervaring met opschaling, ook hebben
we het systeemtechnisch thans goed geregeld in Drenthe. Op basis van de bij de brief
bijgesloten informatie en op basis van een vergadering (op 13 september j.I.) hierover waarbij ook Mark Deckers en Jos Debeij aanwezig waren - komen wij tot de conclusie dat:
-

t.o.v. het huidige systeem er waarschijnlijk in functionaliteit ingeleverd gaat worden;

-

de beheerstaak blijft (waar de KB tamelijk luchtig over doet);

-

(mede daarom) nog moet blijken dat het inderdaad goedkoper gaat worden.

Hoewel we in principe welwillend tegenover een landelijk bibliotheeksysteem staan,
zien we - gezien het bovenstaande - vooralsnog geen reden tot deelname aan het LBS.
Tenzij u ons kunt overtuigen. Niet alleen op de bovengenoemde punten, maar ook op de
hieronder volgende:

1. We zien een bestuuriijk vraagstuk: wie is de eigenaar van het LBS? Is dat de KB? Zijn dat
de gezamenlijke Nederlandse bibliotheken? Wie zit aan de knoppen? Wie gaat bepalen of
een koppelvlak/API er wel of niet komt? Welke individuele vrijheid is er voor de
deelnemende bibliotheken? Hier dient duidelijkheid over te komen.
2. In het verlengde daarvan zien we een financieel vraagstuk: wie betaalt bepaalt. Maar
welke organisatie(s) draagt/dragen het financieel risico voor het LBS? Welke organisatie(s)
betaalt/betalen een koppelvlak/API?
3. Wordt het een aanbesteding? Zo ja, wie is dan de aanbestedende partij? Wie loopt de
risico's? In de aangeleverde informatie staat niets over eventuele migratiekosten.
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Neem in de aanbesteding mee dat eventuele migratiekostenvöûrbibliotheken op nul
uitkomen door deze voor rekening te laten zijn van de uitvoerende organisatie.
4. Bouw geen geheel nieuw bibliotheeksysteem. Sluit aan op het/de huidige meest gangbare
bibliotheeksyste(e)m(en) om kapitaalvernietiging te voorkomen. Indien er
kapitaalvernietiging (desinvestering) is zijn de kosten voor".?
5. Richt het systeemdeel voor de 'klassieke bibliotheek' zo lean en mean mogelijk in, om
zodoende ruimte te houden voor het systeemdeel dat voor de
maatschappelijke/educatieve bibliotheek ingericht dient te worden. Gebruik bij dat laatste
de reeds aanwezige kennis. Concreet voorbeeld: er zijn steeds meer bibliotheken die
opgaan in bredere (culturele) samenwerkingsverbanden met theater, museum, bioscoop,
enz. Zij maken vaak gebruik van een uitstekend ticketsysteem. Gebruik dat en probeer
niet binnen het bibliotheeksysteem hier iets voor te 'knutselen'.
Zorg er eveneens voor dat het LBS aansluit op de randapparatuur. Concreet voorbeeld: heel
veel bibliotheken werken met selfserviceapparatuur.
6. Om in de beeldspraak van Jos Debeij te blijven: zorg eerst voor een degelijke Opel
(klassiek bibliotheeksysteem) en zorg dat deze in fasen opgeplust kan worden naar een
Mercedes. Daarbij landelijk wat landelijk kan (bijv. ticketsysteem, marketingmodule, enz.)
en lokaal wat om maatwerkoplossingen vraagt. Zorg voor flexibiliteit van het systeem in
dezen.
7. Spreek de overheid aan op haar verantwoordelijkheid inzake het LBS en regel dat zij
bijdraagt in de kosten (bijv. frictiekosten), zonder dat dit als een boemerang in de vorm
van een korting via het Gemeente- en/of Provinciefonds weer bij de bibliotheken terecht
komt.
8. Voor bibliotheken is de btw (21 %) terug te vorderen. In de rapportage kostenonderzoek
wordt echter uitgegaan van bedragen inclusief btw. Het roept de vraag op in hoeverre btw
bij een landelijk systeem terug te vorderen blijft. Een belangrijke financiële voorwaarde.
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Ook vragen we ons af: wat gebeurt er als het beoogde draagvlak van 90% deelname niet
wordt gehaald, of als die 90% geen 70% van de bevolking vertegenwoordigen?
In uw brief schrijft u: "Een 'ja' betekent dat u - als de drempel voor deelname gehaald wordt
- met uw bibliotheek meedoet aan de realisatiefase. Het programma van eisen dat in deze
fase wordt opgesteld, zal opnieuw ter besluitvorming worden voorgelegd". Op basis van het /
bovenstaande citaat gaan we ervanuit dat de werkgroep/KB serieus gehoor geeft aan alle
opmerkingen. Ook de onze en ook die, die niet direct betrekking hebben op het programma
van eisen.
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We zien vooralsnog geen reden tot deelname aan het LBS, tenzij u ons op de hiervoor
genoemde punten kunt overtuigen. We staan open voor een gesprek hierover. Wij zien uw
reactie op ons schrijven met belangstelling tegemoet en wensen u veel succes bij de
verwerking van de overige reacties uit den lande.

Namens de Drentse bibliotheken & Biblionet Drenthe,

Hanneke Bruggeman:

Marchien Brons:
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