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Zaaknummer: 1"80687Datum:

Van:

Aan:

Steller:

het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder Theunis

van gemeente Roose

M. Vriens

Kopie aan: H. Becx, A.d el Rio, M. Vonk, J. van Drie, F. El Marajie

Onderwerp: Convenant met ee West Bra nt

B'ljlage: geen

Kennisnemen van
1. Het college sluit met acht gemeentes in de regio een convenant af met bibliotheek West-

Brabant dat ingaat op 1 januari 2O2O voor een periode van vier jaar.

2. Het doel is Krachtenbundeling van gemeentes dat leidt tot een efficiënt overleg met
bibliotheek West-Brabant als basisvoorziening door inhoudelijke samenwerking en

afstemming over wettelijke bibliotheektaken, basistaken, plustaken en innovatie met de acht
betrokken gemeentes.

lnleiding
Als gemeente Roosendaal zijn we een van de vijf gemeentes die diensten afnemen van Bibliotheek
VANnU. Bij bibliotheek Het Markizaat nemen drie gemeentes diensten af. Acht gemeentes met hun

eigen subsidiebeleid en hun eigen visie op bibliotheekwerk. Voor de bibliotheek vraagt dit veel

investering in afstemming. Door het versnipperde overleg hebben we als gemeente beperkte invloed
op het beleid van de bibliotheek. De gemeentes rondom VANnU hebben al eerder besproken dat
inhoudelijke onderlinge afstemming zeer gewenst is. Dit geeft meer garantie dat er daadwerkelijk
gewenste veranderingen plaatsvinden. Het is voor de bibliotheek efficiënter met 1 regio-overleg te
spreken dan met gemeentes afzonderlijk.

Bibliotheek Het Markiezaat (Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht) en Bibliotheek VANnU
(Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Zundert) fuseren bovendien per l januari tot de

Bibliotheek West-Brabant. Met deze fusie ontstaat een meer robuuste organisatie die meer ruimte
heeft voor innovatie en marketing dan beide bibliotheken afzonderlijk. De nieuwe bibliotheek voert
bibliotheekdiensten uit in de acht genoemde gemeenten.

lnformatie/kernboodscha p
L.L. Het voorstel past in het beleid voor de bibliotheek
Voor bibliotheek en gemeente is de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) het
uitgangspunt voor het lokale beleid. De wet beschrijft de verantwoordelijkheid van zowel openbare
bibliotheekorganisaties en gemeentes. Samen zijn zij verantwoordelijk voor een landelijk netwerk van

openbare bibliotheekvoorzieningen. Volgens deze wet moet een openbare bibliotheekorganisatie
voldoen aan vijf wettelijke functies. De afzonderlijke gemeentes dienen de inwoners toegang te
verschaffen tot voorzieningen van een openbare bibliotheek.

De betrokken gemeenten geven ínvulling aan die verantwoordelijkheid door subsidie te verstrekken
aan de bibliotheek. Zo geven zij de invulling van de bibliotheekvoorziening in dat netwerk vorm. Zij

voeren ieder hun lokale subsidiebeleid, De bibliotheek maakt hierover per gemeente heldere
subsidieafspraken. Die worden vastgelegd in een subsidiebeschikking per gemeente.



Consequenties
1. Het convenant bevordert de kwaliteit, efficiëntie, effectiviteit en continuïteit von

bibliotheekdiensten
De acht gemeenten en de nieuwe bibliotheek wensen duurzaam samen te werken ten behoeve van
het aanbod en de ontwikkeling van de bibliotheekvoorziening(en) voor hun inwoners. Zij zien
toegevoegde waarde in regionale samenwerking ter bevordering van kwaliteit, efficiëntie en
continuiteit van bibliotheekdiensten. Met het vastleggen van deze samenwerking blijft er wel
voldoende ruimte voor lokale keuzes van gemeenten. Landelijk zijn er bijvoorbeeld veel
ontwikkelingen om het bibliotheekwerk aan te laten sluiten bij maatschappelijke ontwíkkelingen. Om
die reden is het cruciaal dat de gemeentes in het convenant het belangvan innovatie benoemen. De
gezamenlijke gemeenten spreken uit innovatie belangrijk te vinden en gaan daarop monitoren.

2. Somenwerking bevordert tronspdrontie, efficiëntie en effectiviteit tussen gemeenten en
bibliotheek

De gemeentes hebben de gezamenlijke overtuiging dat naast de individuele subsidierelaties een
gezamenlijke uitwisseling van informatie, overleg en afstemming tussen partijen nodig is. Dit
bevordert transparantie en verhoogt de efficiency. ln het convenant maken zij daarom
overkoepelende afspraken over de manier van samenwerken en de inhoud van de samenwerking.
Ook worden de doorbelastingen/kosten van de verschillende bibliotheken duidelijk doordat de
subsidie op een eenduidige manier wordt toegerekend in basis en plustaken. De regie blijft in handen
van de gemeenten en Bibliotheek West Brabant. Het convenant beschrijft hoe gemeentes en
bibliotheek gezamenlijk afstemmen bij veranderingen.

3. De flexibiliteit per gemeente blijft behouden

Het behouden van flexibiliteit in lokale keuzes per gemeente is voor alle betrokken gemeenten een
voorwaarde. Dit heeft geleid tot afspraken waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen een
Basispakket en Plusactiviteiten, met daarin flexibiliteit in lokale keuzes.
ledere gemeente die zich aansluit bij de bibliotheek West Brabant verplicht zich minimaal deel te
nemen aan het Basispakket met de daarbij horende producten en diensten. Deze zijn deel van het
convenant. Extra producten en diensten die een gemeente in zijn subsidiebeschikking opneemt zijn
deel van het Pluspakket. Met deze kostenstructuur worden maximale flexibiliteit in lokale keuzes van
gemeenten en een verantwoord financieel beleid voor de toekomst van de bibliotheek
gecombineerd. Elke gemeente draagt zelf de huisvestingskosten in het pluspakket.

Het college heeft:
7. lngestemd met de ondertekenen van het convenqnt
2. wethouder T. Theunis volmocht verleend om het convenant nomens de gemeente te tekenen.

Communicatie
Het convenant is tot stand gekomen met inzet van een werkgroep van directie en adviseurs van beide
bibliotheken en ambtenaren van de acht gemeenten. ln een gezamenlijk overleg op 26 augustus 2019
hebben de portefeuillehouders van de acht gemeenten ingestemd met de uitgangspunten van het
convenant. De ondertekening is gepland op 2 december 2019.
lnwoners worden geïnformeerd via de lokale pers en de media van de bibliotheek.

Bijlagen
L. Het te tekenen Convenant (zonder opmaak).



Afsluiting en ondertekening

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van
De secretaris, De bu
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