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gemeente@winsum.nl (t.a.v.J. de Boer-Pontier)

Aan de gemeenteraad,

Onderwerp:
Uitwerking visienota ‘Bibliotheekbeleid 2015 en verder’
Voorgestelde besluit:
Wij adviseren:
1. De Bibliobus te beëindigen.
2. De ‘Bibliotheek op school’ te implementeren op negen scholen in het jaar
2015.
3. De centrumbibliotheek in Winsum te gaan herinrichten en hierbij de
simple-store variant toe te passen.
4. Maximaal vier afhaalpunten te realiseren op verzoek van de dorpen.
5. Een incidenteel budget (€ 41.150,-) beschikbaar te stellen voor
frictiekosten Bibliobus, te dekken door een onttrekking aan de Algemene
Reserve.
Samenvatting:
De raad heeft middels een amendement de visie op het bibliotheekwerk in de
gemeente Winsum vastgesteld. Dit amendement is uitgewerkt in de bijgevoegde
uitwerkingsnotitie. Wij adviseren om de vestiging in Winsum te vernieuwen
volgens de ‘simple store’ variant van het Gronings bibliotheekconcept. Daarnaast
adviseren wij om ‘de Bibliotheek op school’ op 9 scholen te implementeren in de
plaats van de Bibliobus. Beide wijzigingen in het beleid kunnen binnen de huidige
subsidie gerealiseerd worden. Er is een incidenteel budget (€ 41.150,-)
noodzakelijk voor de frictiekosten voor de Bibliobus. Desgewenst is het haalbaar
om maximaal 4 afhaalpunten te realiseren, bij voldoende draagvlak en inzet
vanuit de dorpen.
Inleiding
Op 4 februari 2014 heeft de raad de visienota ‘De bibliotheek in Winsum 2015
en verder’ vastgesteld middels een amendement. Dit amendement is uitgewerkt,
zie bijgevoegde uitwerkingsnotitie.
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Amendement
De raad heeft aan het college gevraagd de visie uit te werken en te concretiseren
in een voorstel en daarin op te nemen:
A) De meerkosten van het toepassen van het concept ‘de Bibliotheek op
school’ ook in het dorp Winsum;
B) De verschillende mogelijkheden om te komen tot een up-grade van de
centrumbibliotheek Winsum (van zeer sober tot uitgebreid) door te
rekenen zowel qua verwachtte resultaten als financieel.
C) De bibliotheek in het dorpshuis te Baflo vooralsnog open te houden tot
maximaal het moment dat er een brede school in Baflo gevestigd wordt.
In het amendement is ook de opdracht aan het college gegeven om de
bezuinigingsopdracht zoals die oorspronkelijk meegeven was aan het college te
heroverwegen. Dit is opgenomen in het amendement omdat de haalbaarheid van
een bezuiniging niet meer reëel is gezien de wensen zoals hierboven verwoord.
Het dorp Baflo zal zich in de dorpsvisie uitspreken over hun wensen ten aanzien
van de bibliotheekvoorziening in het dorp. Hierover zal de raad op een later
moment, maar uiterlijk eind 2015, in een aparte notitie worden geadviseerd.
Uitwerking
In de uitwerkingsnotitie, bijgevoegd bij dit raadsvoorstel, is te lezen welke
mogelijkheden er zijn voor de herinrichting van de vestiging in Winsum, inclusief
de bijbehorende kosten en de te verwachten effecten. Ook is in de notitie te
lezen welke mogelijkheden er zijn voor het implementeren van de ‘de Bibliotheek
op school’, inclusief de kosten.
De Bibliotheek op school
Bij de uitwerking van de Bibliotheek op school zijn er diverse vervolggesprekken
gevoerd met de schoolbesturen en schooldirecteuren. De schoolbesturen hebben
aangegeven achter het concept te staan en hier aan bij te willen dragen. Alle
scholen zijn benaderd, maar de scholen in Baflo en Den Andel hebben aangegeven niet mee te doen met het concept in verband met de komst van de Brede
school in Baflo en de voorgenomen sluiting van OBS de Holm.
Voor de overige 9 scholen is het concept wel uitgewerkt.
Afhaalpunten
Er is met de schoolbesturen gesproken over het realiseren van afhaalpunten in de
scholen in dorpen waar de Bibliobus stopt. Daarnaast gaan we, desgewenst, in
die dorpen in gesprek met de dorpsverenigingen om te spreken over alternatieve
locaties.
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Herinrichting vestiging Winsum
Om het gebruik van de Bibliotheek te versterken adviseert Biblionet om de
vestiging in Winsum opnieuw in te richten volgens het Gronings concept. Het
Gronings concept is een bibliotheekconcept dat gebaseerd is op retailprincipes:
klantgericht en procesgestuurd. Het totaal van de communicatie, inrichting,
presentatie, service, etc. inspireert en verleidt de klant. Het doel is om de
tendens in het teruglopende ledenaantal en teruglopend aantal uitleningen te
stoppen en zo mogelijk het tij te keren. Hierbij zijn er twee varianten mogelijk:
1. De simple-store variant, waarbij de vestiging opnieuw ingericht wordt met
gebruik making van het huidige meubilair en stoffering.
2. De full-service variant, waarbij de vestiging volledig heringericht wordt.
Het Gronings model wordt maximaal benut en ingevoerd.
Beide varianten vragen om een investering. Daarom is er in de uitwerkingsnotitie
ook een optie opgenomen om de bibliotheek grotendeels te laten zoals het is,
met uitzondering van een aantal aanpassingen die Biblionet kan uitvoeren zonder
middelen van de gemeente.
Advies/voorstel
De combinatie van de mogelijkheden voor de herinrichting en de keuzes voor ‘de
Bibliotheek op school’ leveren een aantal verschillende keuzemogelijkheden op.
De verschillende varianten zijn toegelicht in de uitwerkingsnotitie. Wij adviseren
om te kiezen voor keuzemogelijkheid 1:
- Herinrichting van vestiging Winsum (simple-store variant)
- Invoering van de ‘Bibliotheek op school’ op negen scholen.
Deze variant kan binnen de huidige structurele subsidie gerealiseerd worden.
Door te kiezen voor deze optie wordt er ook op de scholen in Winsum een
‘Bibliotheek op school’ gerealiseerd. De simple-store variant levert voldoende
effect op qua aantal uitleningen en leners. Bovendien kunnen bestaande, nog
bruikbare materialen in de vestiging Winsum hergebruikt worden.
Het ontwikkelen van afhaalpunten zal in gezamenlijkheid met de dorpen
gerealiseerd worden. Hiervoor reserveren wij budget. Ook hier kiezen wij voor
een variant waarbij de kosten zo laag mogelijk worden gehouden door zoveel
mogelijk gebruik te maken van inzet vanuit het dorp.
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Financiële consequenties:
Structureel
De subsidie voor het bestaande beleid zal voor het jaar 2015 € 245.010,(inclusief indexering) bedragen. Deze subsidie is het uitgangspunt voor het
nieuwe beleid. Binnen dit bedrag is het volgende te realiseren.
• Vestiging Winsum (21 uur): € 118.060,• Vestiging Baflo (9 uur):
€ 39.000,• Algemene kosten:
€ 46.800,• Bibliotheek op school (9x)
€ 27.131,• Afschrijving simple-store
€
2.000,- (10 jaar)
• Pm
€
6.019,• TOTAAL
€ 239.010,- (incl. 1,45 % indexering)
De subsidie aan Biblionet zal in het nieuwe beleid € 239.010,- (inclusief
indexering) bedragen. Voor het realiseren van vier afhaalpunten reserveren wij
€ 6.000,-.
Binnen de subsidie is een pm post opgenomen voor onvoorziene zaken bij
Biblionet. In 2015 zal deze pm post benut worden voor een incidentele bijdrage
aan de schoolbesturen voor de aanschaf van boeken. Vanaf 2016 voor het
opvangen van de korting op de subsidie in verband met de e-books.
Incidenteel
Er is een incidentele bijdrage noodzakelijk voor de frictiekosten bibliobus:
€ 41.150,-. Er wordt voorgesteld om dit te dekken uit de algemene reserve.
Communicatie:
We gaan de dorpsverenigingen actief benaderen voor het realiseren van een
afhaalpunt in het dorp. Biblionet zal naar de leden communiceren dat de
Bibliobus zal verdwijnen.
Uitvoering:
Het jaar 2015 is een implementatiejaar waarin het nieuwe beleid gerealiseerd
wordt. De Bibliobus zal stoppen op het moment dat er een Bibliotheek op school
is gerealiseerd. Daarbij gaan wij ook in gesprek met de dorpsverenigingen voor
het realiseren van een afhaalpunt. Biblionet en het onderwijs zijn
verantwoordelijk voor de realisatie van de ‘Bibliotheek op school’.
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Evaluatie:
Wij evalueren jaarlijks, in het voorjaar, met schoolbesturen en Biblionet ‘de
Bibliotheek op school’. Bij deze evaluatie zal de meerwaarde en de knelpunten
van ‘de Bibliotheek op school’ worden besproken. De evaluatie nemen we mee in
de afspraken voor het daaropvolgende schooljaar.
Bijlagen:
- Uitwerkingsnotitie, inclusief folder Gronings bibliotheek concept
Achterliggende documenten:
- foldermateriaal: De Bibliotheek op school, de bibliotheek van de toekomst,
de bibliotheek levert waarde, etc.

Burgemeester en wethouders van Winsum,
M.A.P. Michels, burgemeester
drs. R.J. Bolt, secretaris
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Agendanummer: 9
Vergadering:
10 februari 2015
De raad van de gemeente Winsum;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;
gelet op het bepaalde in:

besluit:
1. De Bibliobus te beëindigen.
2. De ‘Bibliotheek op school’ te implementeren op negen scholen in het jaar
2015.
3. De centrumbibliotheek in Winsum te gaan herinrichten en hierbij de
simple-store variant toe te passen.
4. Maximaal vier afhaalpunten te realiseren op verzoek van de dorpen.
5. Een incidenteel budget (€ 41.150,-) beschikbaar te stellen voor
frictiekosten Bibliobus, te dekken door een onttrekking aan de Algemene
Reserve.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare
vergadering van 10 februari 2015
De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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