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Aan de raad.
Inleiding
In dit voorstel wordt gerapporteerd over de motie Bibliotheek van de Programmabegroting 2014.
Tevens wordt de verbinding gelegd met Woon Leefbaarheid Plan maatregel 22 waarin staat
omschreven dat de gemeente De Marne gaat verkennen of het mogelijk is een Culturele Raad in te
stellen die zich gaat toeleggen op het ontwikkelen en stimuleren van culturele activiteiten in De
Marne.
In de begrotingsvergadering van 5 november 2013 heeft de Raad besloten om met ingang van
01-01-2016 op Bibliotheekvoorziening een bedrag van € 140.000 te bezuinigen. Het beschikbare
budget komt per 2016 op € 99.250. In de aangenomen motie heeft de Raad het college opgedragen:
1. Om samen met inwoners, maatschappelijke instellingen en bedrijven op zoek te gaan naar
mogelijkheden om de bibliotheekfunctie binnen de gemeente te behouden en zich daarbij
maximaal in te spannen.
2. Te onderzoeken om de grotere basisscholen periodiek te blijven voorzien van nieuwe/andere
boeken, dan wel in overleg met de dorpen te kijken of de uitgiftefunctie binnen de dorpen en
binnen de voorgestelde middelen, toch beschikbaar kunnen blijven.
Voorstel


Biblionet en de werkgroep “Behoud Bibliotheek”/Stichting i.o.opdracht geven tot de
uitwerking Bibliotheekvoorziening gemeente De Marne 2016 binnen door de gemeente
bepaalde financiele kaders.



Basis voor de opdracht is het document De Bibliotheek LOKT.

Beoogd effect
Realisatie van een toekomstbestendige Bibliotheekvoorziening

Argumenten
In de bijlage wordt uitgebreid verslag gedaan van de opdracht Bibliotheekvoorziening van de Raad
aan het college.
Uitvoering maatregel 22 Woon en Leefbaarheidsplan 2011 – 2021 (WLP)
In de memo van 4 september 2014 is een toelichting gegeven op de stand van zaken van de Denktank
Kunst en Cultuur.
In afstemming tussen gemeente en de Denktank was de afspraak gemaakt dat er zou worden
nagedacht over de wijze waarop ze invulling geven aan hun opdracht om als het "knooppunt" van de
Kunst en Cultuur in de gemeente De Marne te fungeren.Aan de invulling zijn er vanuit de gemeente
geen nadere eisen/voorwaarden gesteld. Tijdens de raadsinformatieavond van 28 augustus is
meegedeeld dat de Denktank zijn werkzaamheden heeft gestaakt. De afspraak is gemaakt dat aan de
Raad keuzes worden voorgelegd op welke wijze wij de verdere verkenning gaan
vormgeven.Uitgangspunt hierin blijft dat de gemeente faciliteert op basis van initiatieven/behoeften
vanuit de samenleving.
Op vrijdag 6 maart is op verzoek van het college een 2e netwerkbijeenkomst Kunst en Cultuur
georganiseerd. De organisatie en uitnodigingen zijn verzorgd door MarneCultuur. De raadsleden van
de gemeente waren hier ook voor uitgenodigd. Tijdens de bijeenkomst is aan de ondernemers Kunst en
Cultuur Marne de oproep gedaan of er behoeften/initiatieven waren om een knooppunt Kunst en
Cultuur vorm te geven. Tot op heden zijn er nog geen reacties ontvangen. In de afgelopen twee jaar
zijn er door ondernemers (en in samenwerking met de gemeente) al diverse initiatieven/ activiteiten
ontplooit op het gebied Kunst en Cultuur in brede zin. Voorbeelden hiervan Hotel De Marne/
Promotie Waddenland/initiatieven Marketing Groningen/Winkelhuis Leens/Organisatie Werkmanjaar
2015 en Project ondersteuning eigenaren leegstaand Vastgoed.
Naast deze ontwikkelingen zijn er in het proces van het onderzoeken van de mogelijkheden van een
Bibliotheekvoorziening 2016 ook voorstellen gedaan om te komen tot het organiseren van culturele
activiteiten.
Op basis van de verkenningen van de afgelopen twee jaren om uitvoering te geven aan bovenstaande
opdracht zijn de onderstaande verkenning/acties uitgevoerd:






ondernemers hebben in de afgelopen jaren initiatieven ontplooid op het gebied van culturele
activiteiten.
op initiatief van de gemeente zijn een aantal inwoners actief geweest om vorm te geven aan
een vorm van Culturele Raad.
Ondernemers zijn in twee netwerkbijeenkomsten uitgenodigd om ideeën/initiatieven te delen
met de gemeente.
Wethouder Van Gelder heeft de faciliterende rol van de gemeente aangegeven
Ontwikkelingen en stimuleren culturele activiteiten zijn betrokken bij de opdracht uitwerking
Bibliotheekvoorziening 2016

Uitvoering
Kosten
De uitwerking van de Bibliotheekvoorziening dient plaats te vinden binnen het vastgestelde financiële
kader van € 99.250. Vanuit dit budget is al de voorziening “de Bibliotheek op school” bij drie
basisscholen in De Marne gerealiseerd, restant budget € 90.250. Het aanbod van Biblionet is modulair
opgebouwd waarin de basis voor de uitvoering de netwerkactiviteiten zijn. Afhankelijk van de lokale

keuzes kunnen er opties worden toegevoegd. Het aanbod van Biblionet is exclusief
huisvestingskosten.
Communicatie
Na besluitvorming wordt in overleg met college/raad de verdere communicatie bepaald
Evaluatie
Is onderdeel van PC cyclus.
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