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Geachte dames en heren, 

 

De Stichting KopGroep Bibliotheken (KGB) heeft bij ons haar Beleidsplan “Iedereen in de 

KopGroep! 2017 – 2020” ingediend met  de ”Financiële meerjarenraming 2017-2020”. Hierin wordt 

de koers aangegeven en hoe men de door ons opgelegde bezuiniging van € 400.000, - gaat 

realiseren.  

Met deze brief willen u informeren over dit Beleidsplan en aangeven hoe het traject loopt, dat 

moet uitmonden in een subsidieovereenkomst. 

 

Gezien de snelle ontwikkelingen in het bibliotheekwerk, onze eigen veranderde inzichten over 

het vestigingsbeleid en de gewijzigde financiële kaders bleek de oude visie niet meer 

realistisch. Wij hebben daarom de KGB verzocht om, op basis van onze Meerjarenvisie, een 

beleidsplan op te stellen dat recht doet aan de ontwikkelingen. In regelmatige samenspraak 

met ons en in aansluiting op landelijke ontwikkelingen heeft de KGB haar visie op een nieuwe, 

toekomstbestendige infrastructuur voor het openbare bibliotheekwerk opgesteld. Dit bleek een 

complex proces en heeft meer tijd gevergd dan aanvankelijk was voorzien. 

 

Het door KGB opgestelde Beleidsplan bestrijkt alle facetten die het openbare bibliotheekwerk 

naar ons idee zou moeten bevatten en is opgesteld binnen de (financiële) kaders die bij raads-

besluit van 15 september 2015 zijn gesteld. We beseffen dat dit een zware opgave is en zijn 

verheugd dat de KGB een beleid heeft ontwikkeld waarmee de kwaliteit en de toegankelijkheid 

van het openbare bibliotheekwerk in Schagen voor de komende jaren geborgd lijken. 

 

De afgelopen twee jaar hebben wij in het kader van de visieontwikkeling veelvuldig overleg met 

de KGB gevoerd en derhalve nauwgezet de voortgang gevolgd. Ook u bent in een aantal 

bijeenkomsten met de KGB actief betrokken geweest bij het tot stand komen van het 

Beleidsplan. 

 

In het begin van het traject van visieontwikkeling heeft u twee wezenlijke aspecten als  

voorwaarde aan de KGB meegegeven: 

1. we willen een toekomstbestendige bibliotheekorganisatie; 

2. de KGB moet aangeven hoe ze de bezuiniging van € 400.000,- m.i.v. 2018 implementeert. 

 

Door niet in vestigingen maar in functies te denken kunnen er allerlei nieuwe, eigentijdse vormen 

van bibliotheekwerk ontstaan. Een nieuwe invulling van bibliotheekfuncties in scholen voor jeugd 

en jongeren en elders voor ook minder mobiele en oudere mensen draagt zorg voor een 

blijvende toegankelijkheid van het bibliotheekwerk in de kernen.  

 

Er komen - naast 1 kleine stadsvestiging, 1 dorpsbibliotheek en 4 servicepunten – 19 schoolbiblio-

theken bij. Door een goede spreiding over de hele gemeente is er altijd wel een bibliotheek in de 

nabije omgeving. 
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De KGB is een bezuinigingstaakstelling van € 400.000,- meegegeven. Deze taakstelling is 

realistisch (gebleken) en het plan van de KGB geeft aan dat er met minder financiële middelen 

toch een toekomstbestendige bibliotheek in Schagen gerealiseerd kan worden. 

 

In het beleidsplan staat centraal dat de KGB als netwerkpartner samen met veel verschillende 

partijen (dit zijn: de Schoolbesturen, Kinderopvang en Peuterspeelzalen, ROC Kop van Noord-

Holland, alle gebruikers van Cultuurhuis Markt 18 e.a.) invulling geeft aan de vraag om burgers 

goed te laten deelnemen aan de samenleving. 

  

Deze focus heeft de KGB vertaald in een drietal programmadoelen voor de jaren 2017-2020: 

1. geef jeugd de toekomst; 

2. zet in op basisvaardigheden; 

3. geef vorm aan fysieke en digitale bibliotheek 2.0 

 

Op pagina 12 van bijgaand beleidsplan zijn de doelen voor de vier gemeenten gezamenlijk 

nader uitgewerkt.  

Bijlage B geeft een uitsplitsing per gemeente van de inspannings- en resultaatverplichtingen. 

 

Bij de verdere uitwerking van dit plan zullen wij samen met de KGB nadrukkelijk aandacht 

besteden aan een adequate communicatie over de plannen, zodat alle betrokkenen dit plan 

ook blijven dragen. 

 

Het beleidsplan geeft ons voldoende vertrouwen dat het openbaar bibliotheekwerk in de 

gemeente Schagen in de komende budgetperiode op een goede manier uitgevoerd gaat 

worden binnen de daarvoor gestelde (financiële) kaders.  

De afspraken worden daarom vastgelegd in een subsidieovereenkomst die loopt tot en met 

2020. Reden is dat wij de KGB voor een meerjarige periode zekerheid willen geven over de 

beschikbare middelen.  

Een tweede reden is dat – zoals ook uit het beleidsplan blijkt – de ontwikkelingen binnen het 

bibliotheekwerk, vooral op het gebied van digitalisering, zich in een razend tempo opvolgen. 

Met deze begrensde periode creëren wij ruimte om na 2020 het beleid zo nodig bij te stellen. 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

Ben Blonk 

 

 

 

 

 

 


