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Bijlage:

lnleiding
Voorafgaand aan de begrotingsraad op 4 november 2015 bent u geïnformeerd over de stand van
zaken met betrekking tot het verlenen van een meerjarensubsidie 'Bibliotheekwerk' ten behoeve van
Bibliotheek VANnU. Daarbij is toegezegd u inzicht te geven in het meerjarenplan van Bibliotheek

VANnU zoals dat

de basis gaat vormen voor een meerjarensubsidie 2016-2018. Met

deze

raadsmededeling informeer ik u nader.

Doel
Uw raad te informeren over het meerjarenplan van Bibliotheek VANnU zoals dat de basis gaat vormen
voor een m eerjarensu bs id ie' Bibl iotheekwerk' 201 6-20 1 8.

Informatie
Bibliotheek VANnU is één van de eerste partners waarmee de gemeente een meerjarige subsidie
afspreekt. Omdat dit enerzijds een nieuw proces is voor beide partijen en anderzijds de inhoud van de
subsidieaanvraag participatief met elkaar is afgestemd, heeft het behoorlijk wat tijd gekost om tot een
goed meerjarenplan te komen waarop de gemeente een subsidieovereenkomst op kan afsluiten. Het
meerjarenplan 2O16-2018 van Bibliotheek VANnU is gebouwd op de volgende drie pijlers:

1. Focus op jeugd;
2. Van collectie tot connectie;
3. Aanpak laaggeletterdheid en Leven Lang Leren
Genoemde pijlers staan centraal ín de dienstverlening zoals Bibliotheek VANnU deze de komende drie
jaren gaat aanbieden aan de burgers van de gemeente Roosendaal.

1. Focus opjeugd
De bibliotheek streeft ernaar 100% bereik te kríjgen onder de Roosendaalse jeugd en onderneemt
daartoe onder andere de volgende activiteiten in de periode 2016-2018: Boekstart 0-2 jaar I
kinderopvang, Bibliotheek op School (basisscholen), Scholenaanbod Voortgezet Onderwijs.
2.

Van collectie tot connectie

De collectie wordt deels digitaal en heeft minder ruimte nodig. De kernvestiging Parottia wordt
omgevormd naar een lees- en leercentrum met brede openingstijden. Voor wat betreft de
servicepunten in wijken en dorpen worden de wijk- en dorpsbewoners actief betrokken bij de
omvorming van de servicepunten waarbij handhaving van de díenstverlening van Bibliotheek VANnU
het doel is. Specifiek binnen deze pijler wordt invulling gegeven aan de taakstelling van € 250.000 met
ingang van 1 januari 2016. Bibliotheek VANnU geeft in haar meerjarenplan aan de taakstelling te
realiseren door een kostenbesparing op huisvesting (€ 170.000,-: minder m2 in Parottia + omvorming
servicepunten), personeel (€ 30.000,-) en op de fysieke collectie boeken + media (€ 50.000,-).
Bibliotheek VANnU geeft verder aan mogelijk meer te willen besparen op genoemde kostenposten om
zo meer investeringsruimte te creëren voor de peilers 1 en 3.

3.

Aanpak laaggeletterdheid en Leven Lang Leren
Bibliotheek VANnU ziet het als een belangrijke taak om inwoners in het werkgebied een helpende hand
te bieden met betrekkíng tot laaggeletterdheid. ln verschillende activiteiten werken laaggeletterden en
digibeten aan het verwerven van basisvaardigheden zoals taalvaardigheden en digitale vaardigheden.

Veruolg (procedure)
Bibliotheek VANnU heeft inmiddels hun meerjarenplan definitief ingediend als zijnde

een
subsidieaanvraag voor de jaren 2016 Vm 2018. We hebben de subsidieaanvraag reeds in behandeling
genomen en verwachten snel een besluit te kunnen nemen inzake de subsidieaanvraag.

Afsluiting en ondertekening
Wijvertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
Namens dezen,
wethouder Cultuur,

Hans Verbraak
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