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Voortbestaan Bibliotheek De Kempen

Geachte leden van de gemeenteraad Valkenswaard,
Bibliotheek De Kempen (BDK) is, na fusie, sinds 2005 verantwoordelijk voor de 13 bibliotheken
en 19 bibliotheekpunten in negen gemeenten.
De eerste jaren na fusie is hard gewerkt aan uitbreiding van de dienstverlening aan uw burgers,
instellingen en scholen. Grondslag voor onze werkzaamheden is gelegen in het fusiedocument en
de afspraken en verdeelsleutels die met gemeenten zijn vastgelegd in een convenant. Iedere
bibliotheek heeft bovendien rekening te houden met de landelijke certificeringnorm.
In de afgelopen jaren is er veel vooruitgang geboekt en wij zijn trots op wat tot op heden is
bereikt.
In 2008 heeft het bestuur van Bibliotheek De Kempen aan de gemeenten aangegeven dat het
noodzakelijk is een wijziging aan te brengen in onze basisafspraken. Met cijfers hebben we aan
kunnen tonen dat de subsidiebij dragen van elke individuele gemeente niet meer in
overeenstemming zijn met de kosten die gemaakt worden. Ook zijn vanaf 2008 de bijdragen
voor werkgeverstaken en de financiële administratie, die geoormerkt zijn via het gemeentefonds,
niet door alle gemeenten aan ons doorbetaald. Kortom: waar bescheiden tekorten uit de
algemene reserve konden worden gedekt is destijds duidelijk aangetoond dat, wanneer er geen
andere koers gevaren zou worden, BDK op een faillissement afstevent.
Naar aanleiding van bovenstaande is er met de gemeenten afgesproken dat er door BDK een
duidelijke productenbeschrijving wordt opgesteld met een kostprijsberekening.
In 2009 is er door BDK met wethouders en ambtenaren intensief en nauw overleg gevoerd. Dit
resulteerde in een heldere beschrijving van een kernbibliotheek, andere producten en een
kostprijsberekening.
Volgens afspraak is in het bestuurlijk overleg, januari 2010, een te ondertekenen samenwerkings
overeenkomst voorgelegd met een uitgebreide toelichting betreffende de kostprijsberekening. In
die bijeenkomst zijn, tegen onze verwachtingen in, de negen gemeenten NIET tot
overeenstemming kunnen komen. Op dat moment is er een impasse ontstaan.
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Het bestuur van Bibliotheek De Kempen heeft toen, staande de vergadering, aan de gemeenten
gevraagd hun opdrachtgeverschap waar te maken en voor 1 mei te komen met een gezamenlijke
visie van de negen gemeenten op het bibliotheekwerk en met een duidelijk opdrachtstelling aan
BDK.
Voor ons zeer teleurstellend was hierop de reactie van de gemeenten, d.d. 27 april 2010, dat de
negen gemeenten weliswaar in overleg zijn, maar nog niet gekomen zijn tot een
samenwerïdngsverband m.b.t. het bibliotheekwerk. .
BDK heeft de verantwoordeüjldieid om in de negen gemeenten gekwalificeerd bibliotheekwerk te
leveren. Het door ons meermaals kritisch tegen het licht houden van de bij de jaarstuklcen
geleverde productenbeschrijving en kostprijs draagt niet bij aan een noemenswaardige oplossing
van onze financiële problemen, (zie ook bijlage 2).
Wij trekken hieruit maar één conclusie en dat is dat de negen gemeenten hun
opdrachtgeverschap waar maken door met een duidelijke gezamenlijke visie te komen. Dit alles
om te voorkomen dat BDK in 2011 failliet gaat met alle gevolgen voor alle gemeenten.
Kort samengevat is onze situatie als volgt:
-

-

-

-

-

dat er in vrijwel alle "BDK gemeenten" aan eigen taakstellingen, bezuinigingen en
hervormingen wordt gewerkt en er geen sprake meer is van een basisproduct;
dat de basisproductprijs op de tocht staat omdat deze is gebaseerd op afname door alle
opdrachtgevers en zodoende goedkoper kan worden georganiseerd;
dat iedere gemeente eigen ideeën heeft over het invullen van hun bezuinigingen.
dat indien enkele gemeenten besluiten af te stappen van het product kernbibliotheek en
overgaan tot afname van minimumpakketten het product 'kernbibliotheek' alleen nog als
maatwerk en tegen een veel hogere prijs kan worden geleverd ;
dat er geen afspraken zijn over compensatie en regelingen tussen gemeenten wanneer een
gemeente er voor ldest geen kernbibliotheek in eigen gemeente te handhaven waardoor
de kosten voor andere gemeenten gaan stijgen;
dat een drietal gemeenten (Bergeijk- Heeze-Leende en Waalre) met hun huidige
subsidieniveau de kosten van de meest minimale invulling van een kernbibliotheek niet
dekken;
dat wanneer een aantal gemeenten ingrijpende keuzes maken, bijvoorbeeld zoals nu de
gemeente Waalre overweegt ook hun laatste bibliotheek te sluiten, dit gevolgen heeft
voor de kostprijs voor de andere gemeenten;
dat het onvermijdelijk is dat BDK zal moeten snijden in de dienstverlening met alle
gevolgen voor het personeel. Hierdoor ontstaan hoge frictiekosten, minder
werkgelegenheid, maar vooral ook hogere kosten voor diensten en producten.

Het moge duidelijk zijn dat een besluit, ingreep van een van de negen gemeenten in de
subsidiering van BDK onvermijdelijk gevolgen heeft voor de kosten voor andere gemeenten.
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Door dit alles staat het voortbestaan van Bibliotheek De Kempen op het spel. BDK heeft in de
afgelopen vijfjaren haar uiterste best gedaan om van twaalf besturen en 120 personeelsleden en
240 vrijwilligers één organisatie te maken met één missie. Daarin zijn we geslaagd en we zijn daar
trots op. Bovendien BDK heeft te maken met meerjarige verplichtingen aan personeel en wil
daar zorgvuldig mee omgaan. Ook zijn er meerjarige verplichtingen op het gebied van
huisvesting.
Het is noodzakelijk dat de negen gemeenten die destijds de fusie hebben ondertekend hun
verantwoordelijkheid nemen. Wij dringen er met Idem op aan om bij uw bestuur aan te dringen
op een gezamenlijk overleg waaruit een eenduidig standpunt wordt ingenomen ten aanzien van
samenwerkingsafspraken met betreldcing tot de bibliotheek.

Wij vragen u voor 1 september om een schriftelijke reactie.

Vanzelfsprekend zijn wij bereid een en ander indien gewenst (mondeling) nader toe te lichten.
Namens het bestuur van Bibliotheek De Kempen,
Met vriendelijke groet,
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M- Schellens,
directeur

W. Raaphorst,
voorzittel-

O *""

C. Schils
secretaris

Bijlagen:
1. Enkele statements m.b.t. bibliotheek
2. Overzicht kosten 2011 zoals gepresenteerd in jaarboek maart 2010 t.o.v. huidige
subsidies
Kopie: College van Burgemeester en Wethouders
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BIJLAGE 1 Statements m.b.t. Bibliotheek
Waarom de bibliotheek?
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Bibliotheekwet
De overheden hebben zich in december 2009 verbonden in het bibliotheekcharter 20102012. Het naleven van het charter zal de komende jaren, waarin de overheden enorme
bezuinigingen moeten uitvoeren, onder grote druk komen te staan. De noodzaak van
goede bibliotheken is juist in tijden van economische teruggang voor de samenleving van
belang om iedereen kansen te geven mee te doen en zich te ontwildcelen. Borging van het
bibliotheekwerk met wettelijke afspraken is in het charter vastgelegd.
Lezen en leesvaardigheden zijn meer dan ooit noodzakelijk om mee te kunnen doen in de
samenleving. Het lezen van een verzekeringspolis, een arbeidscontract, een
partijprogramma, een hypotheekakte of informatie op internet vraagt leesvaardigheden
die meer dan gemiddeld ontwikkeld zijn.
Als je er wat meer moeite mee hebt door een lichamelijke of geestelijke tekortlcoming,
hebben bibliotheken extra mogelijkheden om die hobbels te overkomen. Aangepast lezen
voor blinden en slechtzienden, makkelijk lezen voor dyslexie, inburgering en
laaggeletterdheid.
Om mee te kunnen komen in onderwijs, werk én de samenleving is ontwildceling en
kennis nodig. Ontwikkeling is een permanent proces.
Naast goed onderwijs maken bibliotheken deel van de kennisinfrastructu*ur van ons land.
Goed geïnformeerde burgers die zich in vrijheid en welvaart kunnen ontplooien om deel
te nemen aan de samenleving en ons democratische systeem vragen goede openbare
bibliotheken die als toegangspoort tot kennis, cultuur en informatie fungeren.
De bibliotheek helpt als centrum van mediawijsheid en als partner voor het onderwijs en
andere maatschappelijke instellingen mee om een goed geïnformeerde samenleving te
worden.
De bibliotheek is de bewaarplaats van onze cultuur én de ontmoetingsplaats met andere
culturen door de informatie die er bijeengebracht is.
Het zijn onze verhalen, onze geschiedenis, onze feesten, onze taal en onze manier van
zaken doen.
De bibliotheek als gemeenschapsvoorziening voor leefbaarheid in wijken en op het
platteland.
Een sterke digitale bibliotheek is nodig die de nieuwsgierige Nederlander 7 dagen per
week, 24 uur per dag kan helpen aan goede informatie en goede digitale dienstverlening.
De bibliotheek als centrum voor ontmoeting en debat waar de nieuwsgierige Nederlander
door gesproken woord, tentoonstellingen, lezingen, schrijversavonden, en discussie
kennismaakt met, geïnformeerd wordt over een deelneemt aan het gesprek van de dag.
De collectie van de digitale bibliotheek kent door de aard van het materiaal weinig
grenzen. Eén digitaal boek kan door honderden leners tegelijk gelezen worden. Een
digitale krant is 24/7 beschikbaar. Ook als de bibliotheek om de hoek dicht is.

BRON: www.debibuotheken.nl

BIJLAGE 2
Ter illustratie: overzicht van kostprijs zoals gepresenteerd in jaarboek dat eind maart aan alle gemeenten is gestuurd
vergeleken met de huidige subsidie.
SUBSIDIE 2010

VOORZIENINGEN KOSTPRIJS 2011 TEKORT BDK

Bergeijk

€ 292.041

kernbibliotheek
bibliotheekpunten

€400.192
€ 43.420

€108.151
€151.571

Bladel

€426.017

kernbibliotheek
servicebib en bib punte

€373.419
€ 135.846

-€ 52.598
€ 83.248

Cranendonck

€ 494.989

kernbiblio theek
servicebibliotheek

€ 412.033
€ 122.353

-€ 82.956
€ 39.397

Eersel

€ 347.099

kembibliotheek
bibliotheekpunten

€ 348.069
€ 58.037

€970
€ 59.007

Heeze - Leende

€ 273.261

kernbibliotheek
bibliotheekpunten

€ 334.909
€30.738

€61.648
€ 92.386

Oirschot

€ 504.297

kernbibliotheek
servicebib en bib pun

€ 405.483
€107.136

-€ 98.814
€ 8.322

Reusel De Mierden

€ 326.500

kernbibliotheek
bibliotheekpunten

€ 336.454
€ 27.987

€ 9.954
€ 37.941

Valkenswaard

€ 698.450

kernbibliotheek
bibliotheekpunt

€ 705.633
€ 8.878

€7.183
€16.061

Waalre

€ 283.000

kernbibliotheek

€315.257

€ 32.257

TOTAAL TEKORT BDK 2011 BIJ HUIDIGE SUBSIDIES EN HUIDIGE VOORZ I E N I N G E N OP BASIS VAN KOSTPRIJS IN JAARSTUKKEN.

€ 520.190

