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Onderwerp Bibliotheek VANnU 
Bijlage: Meerjarenplan Bibliotheek VANnU 2015-2018 

Inleiding 
Bibliotheek VANnU heeft per 1 januari 2015 een bezuinigingsopgave gekregen van €250.000 
(Kadernota 2014). VANnU heeft aangegeven dat daarmee de dienstverlening van de bibliotheek onder 
druk komt te staan. Uw raad heeft hierop op 24 september jl. een motie aangenomen waarin het 
College van B&W opgedragen werd om met een alternatief voorstel te komen. 

Doel 

De raad informeren over de uitwerking van de motie en de vervolgstappen die hieruit voortvloeien. 

Informatie 
In nauwe samenwerking tussen VANnU en gemeente is een concept meerjarenplan bibliotheekwerk 
opgesteld. Rekening houdend met de gemeentelijke vraag (Programma van Eisen Bibliotheekwerk 
2015-2018), trends en ontwikkelingen en financiële kaders heeft VANnU de volgende aanpak voor 
ogen: 

1. Invoering van Bibliotheek op School; hiermee wordt 100% van de jeugd bereikt. 
2. Connectie in alle wijken en dorpen: ontwikkelen passende dienstverlening in aHe wijken en 

dorpen waardoor dienstverlening als een deken uitgespreid over Roosendaal, dichter bij de 
inwoners en aansluitend bij specifieke behoeften van wijken en dorpen. 

3. Ontwikkeling slankere en toekomstbestendige kernvestiging; gericht op kennisuitwisseling, 
lezen en leesplezier. 

Met dit voorstel wordt tegemoet gekomen aan de gemeentelijke vraag en kan met minder middelen 
meer maatschappelijke opbrengst worden gerealiseerd. 

Met betrekking tot de kernvestiging (ad. 3) is vastgesteld dat nader onderzocht wordt welke locatie het 
meest geschikt is. Met het oog op de vele lopende ontwikkelingen (bredere binnenstads-plannen, 
cultuurcluster, vastgoed algemeen en de financiële opgave kadernota 2014) vindt het college hel 
wenselijk om dit met VANnU in de eerste helft van 2015 nader te onderzoeken en te verwerken in een 
concreet plan. 

Vervolg (procedure) 
Gemeente en VANnU streven naar een zorgvuldige en geordende invulling van de structurele 
taakstelling; "eerst het nieuwe gereed voordat het oude vaarwel gezegd kan worden". Het vraagstuk 
van de locatie van de kernvestiging speelt daarin een cruciale rol. Met het oog op de beschreven 
aanpak is het daarom niet mogelijk om per 1 januari 2015 de bezuiniging van €250.000 in te vullen. 
In de motie van 24 september jl. heeft de raad opgedragen dekking voor fasering c.q. vermindering c.q. 
schrapping van de taakstelling ten laste te brengen van het transitiefonds. De programmabegroting 
2015 voorziet echter in het opheffen van het betreffende fonds ten behoeve van de 
bestemmingsreserve Investeringsimpuls Economie en meer specifiek de Binnenstad. Dekking voor het 
tekort van €250.000 wordt daarom meegenomen in de Lentebrief 2015. 
Bij wijze van "overgangsjaar" wordt voor 2015 met VANnU nog een keer een subsidieovereenkomst 
aangegaan voor één jaar. 



De wijze waarop de besparing vanaf 2016 gerealiseerd wordt maken we in de loop van 2015 
inzichtelijk. De bibliotheek start in 2015 wel het veranderproces en samen maken we een plan voor de 
toekomstige kernvestiging. Hierover wordt de raad te zijner tijd geïnformeerd dan wel worden de 
plannen ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. 

Afsluit ing en ondertekening 
Wij vertrouwen erop hiermede naar genoegen te hebben gehandeld. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
Namens dezen, 
De wethouder voor Cultuur 


