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Onderwerp Budget en meetbare prestaties per activiteit

bibliotheekwerk

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling in de

cyclus?

Raadsmededeling 1-2016 Meerjarenplan Bibliotheek

VANnU 2OL6-2018

Beleidsterrein Bestuur

Portefeuillehouder H. Verbraak

Schriftelijke vraag

De beleidsdoelstellingen en daaruit volgende maatschappelijke effecten wat betreft
bibliotheekwerk ¡n Roosendaalworden goed omschreven in het "Programma van Eisen

biblíotheekwerk 2015-2018" van de gemeente Roosendaal van L2-6-2Ot4.

De Raadsmededeling L-2OL6 Meerjarenplan Bibliotheek VANnU 2OL6-2OL8 schetst een
drietal activiteiten (pijlers) waar de Roosendaalse lijst zich goed in kan vinden.

Wat echter de mate van prioriteít is tussen deze pijlers en het daaruít voortvloeiende
budget en inzet van uren per activiteit wordt in de raadsmededeling niet duidelijk. Eveneens
is de meetbare prestatie aan het eind (waarop de volgende meerjaren subsidie kan worden
gestoeld) niet benoemd. Dit inzicht in budget en meetbare prestatie per activiteit is

onontbeerlijk in het nemen van een doordachte beslissing over de huidige
su bsidieaanvraag.

De Roosendaalse Lijst heeft de volgende vragen:
L. ls de ingediende subsidíeaanvraag opgesteld volgens de richtlijnen zoals door de

raad benoemd in het "Programma van Eisen bibliotheekwerk 2OL5-2OL8"? lndien
nee, waarom niet?

2. Wat zijn de budgetten per activiteit (pijler)?
3. Wat zijn de meetbare prestaties per activiteit (pijler)?
4. Wat zijn de voorgestelde omvormingen van steunpunten en de geboden

alternatieven in/voor de wijken en dorpen?

Namens de fractie van de Roosendaalse Lijst,
Charl Goossens

Eríc de Regt



Wij beantwoorden de vraag als volgt

1. Ja

2. Bij de subsidiebeschikking zal een uitvoeringsovereenkomst worden opgenomen, waarin
de meetbare prestaties benoemd zijn. ln gezamenlijk overleg tussen de bibliotheek
VANnU en de gemeente worden in de uitvoeringsovereenkomst de volgende prestatie-
indicatoren en bedragen per pijler benoemd:

Activiteit 1: Focus op Jeugd

Meetbare prestatie(s)

Jaarlijkse stijging uitteencijfers jeugd 4-12 jaar
O-meting van het aanta[ leden kinderen in 2016 en meting (stijging)
van het bereik ten opzichte van 2016 in2017 en 2018
o O-4jaar (doel 2076 25% bereik, jaren daarna stijgend)
o 4-12jaar (doel is L00% bereik eind 2018)
o L2-'J.9jaar (doel is 100% bereik eind 2018)
Uitrotting Bibtiotheek op atle basisscholen in de gemeente:
. 2016;9 schoten
o 2017;7 schoten
o 2018;7 schoten

Jaartijks stijgt het aantaI Boekstart leden en de deetname aan

activiteiten voor deze doetgroep
Jaarlijks worden l0 Schatrijk activiteiten georganiseerd voor en door
kinderen in de basisschootteeftijd
Uitgevoerde pitot Bibtiotheek op schoot VO in 2016: 12-18 jaar; doel is
stijging aantaI uitteningen aan leerlingen Da Vinci Co[tege

Maximale subsidie € 238.503

Activiteit 2: Van cottectie tot connectie

Meetbare
prestatie(s)

Het aantal ingeschreven leden per jaar en het aantal uitleningen (overzicht
fysieke boeken en digitale boeken)
Het vormgeven van een toekomstbestendige, functionele kernvestiging in
het centrum van de stad in 2016 (realisatie in 2016)
Omvorming van de servicepunten in:
r Wouw (realisatie in 201-6)
o Kortendijk (realisatie in 2OI7l
o Tolberg (realisatie in 2018)
Vormgeven van alternatieve voorzieningen daar waar mogelijk in andere
wijken en dorpen indien inwoners aangeven hier behoefte aan te hebben
Per jaar stand van zaken van uit te voeren proeftuinen/pilots
Op twee (of meer) locaties het plaatsen van een deelcollectie, in aansluiting
op activiteiten van netwerkpartners
Het periodiek meten van een tevredenheid over het aanbod voor
volwassenen middels stakeholdersonderzoek. Het college krijgt hier inzage
in.

Het in 20L6,2OL7 en 20L8 realiseren van de taakstelling van € 250.000 ten
opzichte van 2015

Maximate subsidie € 980.000



Activiteit 3: Leven tang teren & Aanpak laaggetetterheid

Meetbare
prestatie(s)

Aantal deelnemers aan activiteiten basisvaardigheden + tevredenheid hierover
U itlee¡cijfers volwassenen (fysiek en d igitaa l)
Aantal activiteiten ten behoeve van laaggeletterden en digibeten in de
bibliotheek (opkomst en tevredenheid)

Maximale subsidie € 150.000

3. Zie beantwoording bij vraag 2.

4. Op voorhand is niet bekend in wat voor soort alternatieve dienstverlening de
servicepunten omgevormd zullen worden. Per servicepunt gaat de bibliotheek namelijk
in overleg met de wijk- c.q. dorpsbewoners en met andere samenwerkingspartners zoals
dorpsraden en bewonersplatformen. Daarbij is het de bedoeling dat zo goed mogelijk
ingespeeld wordt op wensen en behoeften. Het doel is zo veel mogelijk mensen een
laagdrempelige toegangte bieden tot de collectie, kennis en informatie. Hierbij zal altijd
sprake zijn van maatwerk per wijk en dorp.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders,
Namens dezen,
Wethouder Uf,

Hans Verbraak


