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Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

 Anne Braakman/Eric Groot Antink / registratienr.:  

23 juni 2015 

A.J.M. Braakman/E.A.M. Groot Antink 

0224 – 210588/-590 

Bibliotheekvoorziening gemeente Schagen 

Sociaal Domein 

15.013330 

 

 

Samenvatting 
Op 17 februari 2015 is er in een themabijeenkomst  informerend gesproken over de toekomst van 
de bibliotheek. Dit aan de hand van twee plannen: 

- het plan van de KopGroep Bibliotheken (KGB); 
- het plan van de Bibliotheek Coöperatie Schagen (BCS). 

 
U wordt verzocht een besluit te nemen over de toekomstige invulling van het bibliotheekwerk in 
Schagen.  
 
Voorgesteld besluit                                                                                                                                                                  
in te stemmen met het in dit voorstel geschetste kader voor de uitvoering van de bibliotheekfunctie 
vanaf 2016. 
 
Aanleiding 
Bij het vaststellen van de Meerjarenvisie 2013-2018 heeft u besloten dat er  € 6,1 miljoen bezuinigd 
dient te worden, waarvan een bedrag van € 3,1 miljoen binnen het sociaal domein. Een onderdeel 
hiervan is de bezuiniging van € 400.000,--  op het bibliotheekwerk in de gemeente Schagen. Hiertoe 
zijn er meerdere gesprekken gevoerd met de KGB, die op dit moment het bibliotheekwerk in de 
regio uitvoert. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met een nieuwe aanbieder:  BCS, een samen-
werkingsverband van Surplus, Sarkon, Kopwerk, Flore, Questum en Karmac bibliotheek services.  
Als voorbereiding op dit voorstel hebben beide organisaties een presentatie gegeven tijdens de 
themabijeenkomst op 17 februari 2015. 
 
 
Doelstelling en maatschappelijke effecten 
De Meerjarenvisie stelt de doelen die we nastreven en resultaten die we deze raadsperiode willen 
behalen. Wij focussen daarbij op onze jeugd onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’. 
Onze jeugdigen zijn namelijk onze volwassenen en ouderen van de toekomst. Als zij voldoende 
bagage meekrijgen zijn zij in staat om later op eigen kracht en met eigen verantwoordelijkheid aan 
de samenleving te kunnen deelnemen en deze mede vorm te geven. 
De resultaten van de Meerjarenvisie die hieraan bijdragen zijn:  
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 Doelstelling 1, Resultaat 1.1 Voor ieder kind is er een passende plek in het onderwijs. 

 Doelstelling 5, Resultaat 5.2 Culturele voorzieningen zijn in grote mate zelfvoorzienend. 

 Doelstelling 5, Resultaat 5.3 Deelname van jeugd aan culturele evenementen en 
activiteiten is verhoogd. 

 
 
Argumenten 
Het bibliotheekstelsel is gebaseerd op een wettelijke verplichting. 
 
Wettelijke verplichting                                                                                                                                 
Uitgangspunt van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) is dat alle burgers 
toegang hebben tot een lokale bibliotheek. Dit betekent echter niet dat elke gemeente over een 
eigen bibliotheek(vestiging) moet beschikken, er kunnen afspraken gemaakt worden met 
buurgemeenten. In de Wsob zijn de volgende kernfuncties en activiteiten benoemd: 

Kernfuncties van de bibliotheek nieuwe stijl 
Een bibliotheekvoorziening die een publieksfunctie vervult, dus de lokale bibliotheken en de 
digitale bibliotheek, moet volgens artikel 5 van de Wsob de volgende vijf functies vervullen, die 
bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en verbetering van de maatschappelijke kansen van het 
algemene publiek: 

1. ter beschikking stellen van kennis en informatie; 
2. bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie; 
3. bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur; 
4. organiseren van ontmoeting en debat; 
5. laten kennis maken met kunst en cultuur. 
 

Het netwerk van openbare bibliotheken werkt als één geheel samen en bedient de gezamenlijke 
gebruikers van deze bibliotheken met één ‘collectie Nederland’. Om deze samenwerking te 
bereiken zijn zes activiteiten verplicht gesteld aan de voorzieningen: 

1. nationale bibliotheek catalogus; 
2. interbibliothecair leenverkeer; 
3. gemeenschappelijk collectieplan; 
4. gemeenschappelijke digitale infrastructuur; 
5. uniforme ledenadministratie en algemene voorwaarden; 
6. ondersteuning van onderwijs. 

 
In dit voorstel wordt rekening gehouden met de inhoudelijke kaders die door u zijn meegegeven, te 
weten: 
 

a. Jeugd en kwetsbare doelgroepen krijgen prioriteit. 
De grootste groep (huidige) leden betreft de jeugdigen. Dit is ook de doelgroep waar in de Meer-
jarenvisie 2014-2018 de prioriteit ligt. Daarnaast wil de gemeente bevorderen dat kwetsbare 
groepen zo goed mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. Daarbij gaat het om laaggeletter-
den, minima, werklozen of inwoners met een beperking, die moeite hebben met hun 
leesvaardigheden en digitalisering.   

 
b. De bibliotheekfunctie wordt uitgevoerd door vrijwilligers die worden ondersteund door 

professionals 
De bibliotheek vormgeven met een geringer budget kan als deze echt anders georganiseerd wordt. 
Dit kan door overheadkosten terug te brengen, door nog meer samen te werken met andere 
instellingen en nog meer te doen op eigen kracht. In de visievorming omtrent de bibliotheek is dat 
vertaald naar samenwerking met onderwijs en een grote inzet van inwoners zelf. Waar mogelijk is 
er verbinding met andere stichtingen en verenigingen. 
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c. Het vastgestelde structurele budget van € 622.000 per jaar, inclusief huisvesting is leidend.                 
Op grond van de Meerjarenvisie is een breed bezuinigingspakket vastgesteld. Onderdeel hiervan is 
dat het budget voor de bibliotheek  wordt afgebouwd. Voor 2016 is dit tot € 908.000,--, voor 2017 
tot € 757.000,-- en in 2018 e.v. jaren tot € 622.000,--. 
 
Toekomstvisie voor het bibliotheekwerk 
Ongeacht de partij die het bibliotheekwerk in de toekomst uit gaat voeren, vinden wij het 
belangrijk dat het bibliotheekwerk wordt uitgevoerd op de plek waar de doelgroep zich bevindt:  
nl. op de scholen. Het onderwijs heeft zich hierover positief uitgesproken en haar medewerking 
toegezegd.    Dit kan door (onderdelen) van het concept “bibliotheek op school” in de gemeente 
neer te zetten. 
 
Bibliotheek-op-school voor de doelgroep 0-12 jaar 
Een voldoende sterke bibliotheekfunctie voor de jeugd is gebaat bij samenwerking met of liever 
nog verankering in het onderwijs. Het biedt de kans dat 100% van de kinderen lid wordt, heeft 
inhoudelijke voordelen en ouders worden betrokken. Bibliotheek- op-school voor 0-12 jaar moet de 
school zelfs niets kosten en op grond van de specifieke wensen van de school worden aangeboden, 
dus vraaggericht. 
Nu wordt circa 45% van de jeugd niet bereikt en met bibliotheek-op-school wordt beoogd dit 
percentage terug te dringen tot 0%.  
Wij zijn van mening dat een keuze voor de bibliotheek-op-school een duurzame keuze is die 
aansluit bij de primaire taak van de scholen. 
 
De jeugd van 13 tot 18 jaar  
Ook voor de jeugd van 13 tot 18 jaar is het belangrijk dat de leesvaardigheden worden onder-
houden. De schoolbibliotheek in het voortgezet onderwijs is een basis en daarnaast kan deze 
doelgroep kan worden bediend vanuit de bestaande bibliotheekvoorziening Cultuurhuis Markt 18 
en de bibliotheekpunten in Callantsoog, Tuitjenhorn en ’t Zand.  
 

 
Wat is Bibliotheek op school? 

 

Met name met het onderwijs moet de samenwerking gezocht worden. Dit is ook verankerd in artikel 

8 van de Wsob. De scholen zijn verantwoordelijk zijn voor het technisch en begrijpend lezen. De 

bibliotheek draagt bij aan het leesplezier met een hoogwaardige en diverse collectie en haar vak-

kundigheid. De bibliotheek heeft de expertise op het gebied van collectievorming en afstemming 

van collectieonderdelen op de wensen, behoeften en leefwereld van de gebruiker.  

Bibliotheek op school (primair onderwijs) 

Dit wordt ontwikkeld door de Koninklijke Bibliotheek (KB) en Stichting Lezen. Bibliotheek en primair 

onderwijs gaan een meerjarige samenwerking aan rondom leesbevordering en digitale vaardighe-

den, waarin jaarlijks de doelen worden bepaald op basis van gemonitorde resultaten en activiteiten. 

Deze worden vastgelegd  in een lees- en mediaplan. Scholen en bibliotheek zijn gezamenlijk ver-

antwoordelijk voor de collectie op school en voor het aanstellen of opleiden van een leesconsulent 

van de bibliotheek die de school ondersteunt en adviseert. Scholen en bibliotheken gebruiken 

hetzelfde digitale portaal om onder andere boeken te registreren en de leeshistorie bij te houden. 

De resultaten worden gemonitord via de Bibliotheek op School, waarbij leesmotivatie, 

leesvaardigheid en informatievaardigheden worden gevolgd.  

 
Volwassenen 
Daarnaast wil de gemeente bevorderen dat kwetsbare groepen zo goed mogelijk kunnen meedoen 
in de samenleving.  Dan gaat het bijvoorbeeld om laaggeletterden, minima, werklozen of inwoners  
met een (fysieke) beperking, etc., waarbij het belangrijk is de aanwezige leesvaardigheden te 
onderhouden en om te gaan met de verdergaande digitalisering.   
 
Met als basis het door u vastgestelde 3-D beleidsdocument wordt daarom geadviseerd om de 
beschikbare overheidsgelden voor het in stand houden van een toekomstgericht bibliotheekstelsel 
zoveel mogelijk ten goede te laten komen aan de jeugd en bijzondere doelgroepen. 
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Regionale inbedding en verankering 
Zoals wettelijk is vastgelegd, is het niet verplicht dat iedere gemeente over een (eigen) biblio-
theekvestiging beschikt, maar dat er veelal afspraken worden gemaakt met buurgemeenten over 
de uitvoering van het bibliotheekwerk. Sinds jaar en dag is dit ook het geval in de Kop van Noord-
Holland en KopGroep Bibliotheken voert dit op basis van een subsidierelatie uit. Dit heeft het mo-
gelijk gemaakt het bibliotheekstelsel op een goede wijze uit te voeren, ingebed in het lokale en 
regionale netwerk. De regionale samenwerking biedt onder meer voordelen ten aanzien van het 
leenverkeer tussen de vier gemeenten, gezamenlijke PR en marketing, ruimere keuze van 
producten en diensten en bundeling van expertise. 
De regionale verankering is een zwaarwegend element voor de uitvoering van het bibliotheekwerk 
in de toekomst en is hiermee een van de kaders bij de uitwerking van dit voorstel. 
 
 
Proces om te komen tot een voorstel voor besluitvorming 
U heeft tijdens de themabijeenkomst van 17 februari jl. presentaties van KGB en BCS gehad.  
Deze hebben u inzicht gegeven in mogelijkheden tot een andere invulling van het bibliotheekwerk.  
Zij kunnen beschouwd worden als een inhoudelijke marktanalyse of marktconsultatie.  
 
Ten behoeve van het draagvlak hebben de Kunst- en Cultuur Adviesraad (KCARS) en het onderwijs 
een advies neergelegd. 
 
Advies KCARS 
De KCARS spreekt zijn voorkeur uit voor het voortzetten van het bibliotheekwerk door KGB. 
Het bestuur heeft meer vertrouwen in de kracht van deze organisatie en het netwerk waarin die 
participeert dan in de nog prille organisatie van BCS. Het bestuur ziet dat de ontwikkelingen in de 
bibliotheekwereld groot zijn en verwacht dat KGB over de mogelijkheden beschikt om met een 
veranderende organisatie hieraan invulling te geven. Zij adviseert om afspraken vast te leggen voor 
een actieve presentatie in de regio. 
 
Advies van het onderwijs aan de gemeente 
Het onderwijs geeft aan dat ongeveer 45 % van de jeugd geen gebruik maakt van de bibliotheek. 
Hoewel  het zich in eerste instantie heeft uitgesproken voor BCS, hebben de schoolbesturen nadien 
hun vertrouwen uitgesproken in de KGB . KGB heeft namelijk  aangegeven dat door het aanbieden 
van de Bibliotheek Op School er meer jeugd door hen bereikt wordt. Ook in kleine kernen is er een 
aanbod. Het KGB-aanbod wordt zodoende eigentijds gevonden. Door het opstellen van een 
gezamenlijk actieplan bestaan er geen twijfels (meer) bij de innovatiekracht van de KGB.  
 
Hoe verder  
BCS en KGB leggen beide een vernieuwend concept neer voor toekomstbestendig bibliotheekwerk 
in de gemeente Schagen. Hierin is het onderwijs verankerd in het stelsel. Beide instellingen voldoen 
aan het financieel kader.  
 
Met uw vaststelling van dit voorstel neemt u  geen besluit over de voorstellen van de externe 
partijen, maar een besluit over het te voeren beleid (kaders).  
 
De verdere uitwerking van de door u gestelde kaders nemen wij ter hand (zie planning). 
Dit betekent dat wij rekening houden met de door u vast te stellen kaders, te weten:  
 

- De wettelijke functies ingevolge artikel 5 van de Wsob, die bijdragen aan de persoonlijke 
ontwikkeling en verbetering van de maatschappelijke kansen van het algemene publiek: 
1. ter beschikking stellen van kennis en informatie; 
2. bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie; 
3. bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur; 
4. organiseren van ontmoeting en debat; 
5. laten kennis maken met kunst en cultuur. 
 

- Invoering van Bibliotheek Op School en samenwerking met het onderwijs. 
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- Regionale inbedding en verankering. 
 
- De bibliotheekfunctie wordt uitgevoerd door vrijwilligers, die worden ondersteund door 

professionals. 
 
- Het structurele budget wordt per direct afgebouwd. Voor 2016 is dit teruggebracht tot             

€ 908.000,--, voor 2017 tot € 757.000,-- en voor 2018 en volgende jaren tot € 622.000,-- 
(prijspeil  2015). 

 
Gezien het belang van de regionale samenwerking zijn wij voornemens eerst verder met Kopgroep 
Bibliotheken het gesprek te voeren om het door u gestelde kader verder uit te werken. 
 
 
Financiën  
Wij gaan uit van een structurele bezuiniging van € 400.000,--. 
Op grond van de Meerjarenvisie is een breed bezuinigingspakket vastgesteld. Onderdeel hiervan is 
dat het budget voor de bibliotheek per direct wordt afgebouwd. Voor 2016 is dit teruggebracht tot             
€ 908.000,--, voor 2017 tot € 757.000,-- en voor 2018 en volgende jaren tot € 622.000,--. 
Tijdens de commissiebijeenkomst van 17 februari 2015 is bevestigd dat de bezuiniging van  
€ 400.000,--  in stand blijft. 

 
 
Wat zijn de kosten van KGB en BCS,  
De totale uitvoeringskosten van het plan van KGB bedragen € 815.000,--. Deze kunnen worden 
gedekt via subsidie ad € 622.000,-- en uit geraamde inkomsten gebruikers ad € 193.000,--. 
De KGB heeft twee jaar nodig om structureel de bezuinigingen te realiseren. Dit onder de 
voorwaarde dat afvloeiing van personeel lukt via het natuurlijk verloop. 
 
BCS heeft aangegeven het bibliotheekwerk in de gemeente Schagen uit te kunnen voeren met een 
bekostiging vanuit de gemeente van € 610.000,--  Daarnaast zal men inkomsten genereren uit de 
lidmaatschappen en eventuele activiteiten. 
Het plan van BCS is opgebouwd uit verschillende bouwstenen, die onderling uitwisselbaar zijn.        
Deze meer-/minderwerk-opties kunnen effect hebben op de totale structurele exploitatiekosten 
van  € 610.000,--.  De aanloop- en opstartkosten (te verrekenen in eerste 2 jaar van de 
contractperiode 2016 t/m 2017) bedragen € 440.000,--. 
 
Daarnaast moeten harde afspraken worden gemaakt tussen gemeente en aanbieder over het niet 
halen van de gestelde doelen wat betreft kwaliteit en te leveren prestaties. 
 
 
Risico's 
Op dit moment ligt er van KGB  een document op hoofdlijnen. Dit vraagt om verdere concretisering. 
Hierbij zijn verschillende zaken die verder uitgewerkt dienen te worden, te weten: inhoudelijke 
vernieuwing en de hieruit voortvloeiende personele gevolgen en huisvesting.  
 
In de sfeer van huisvesting is een verdere verkenning noodzakelijk. Per vestiging zal kritisch worden 
bekeken hoe hier mee verder te gaan en in hoeverre kan worden ingewoond bij het onderwijs. 
De panden in Tuitjenhorn en ’t Zand zijn gemeentelijk eigendom. Hiervoor dienen eventueel andere 
gebruikers te worden gezocht, dan wel dienen ze te worden afgestoten. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Er wordt van uitgegaan dat de huidige 8,3 fte van KGB door natuurlijk verloop wordt afgebouwd tot 
4,3 fte als KGB doorgaat met het bibliotheekwerk in de gemeente Schagen.  
 
 
 
 



6 
 

 
Communicatie en participatie 
De KGB, BCS, KCARS, Dorpsraden Callantsoog, Tuitjenhorn e.o., Warmenhuizen en ’t Zand, Stichting 
Sarkon, Stichting Flore, Stichting Kopwerk en de Stichting Surplus zijn informatief betrokken bij de 
totstandkoming van dit voorstel. Hetzelfde geldt voor de regiogemeenten.  
De KCARS en de gezamenlijke schoolbesturen hebben een advies aan ons college uitgebracht. 
Partijen zijn geïnformeerd over ons voorstel. Bij verdere uitwerking, zoals vermeld in het 
raadsvoorstel, zullen wij de KCARS, het onderwijsveld, maatschappelijke partners en innovatieve 
partijen wederom betrekken.  
 
 
Planning 
In de komende periode zal ten aanzien van het volgende actie moeten worden ondernomen: 

- KGB stelt voor 1 november 2015 in samenwerking met het onderwijsveld  (Sarkon, Flore, 
Kopwerk en Surplus) en de gemeente een actieplan  Bibliotheek Op School op. De 
gemeente monitort de uitvoering van dit plan; 

- De KGB inventariseert welke organisaties/bedrijven een ruimtebehoefte hebben en in 
aanmerking komen om gebruik te kunnen maken van de ruimte in de accommodatie die de 
KGB niet nodig heeft in de vestiging Tuitjenhorn. Tevens geeft KGB aan wat het afstoten 
van een deel van het Leescafé aan de Stichting Wonen Plus Welzijn oplevert. 

 
In het kader van de actieve informatieplicht koppelt de portefeuillehouder mondeling in de 
commissie Samenleving regelmatig de stand van zaken terug. 
 

 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 
 
Gemeentesecretaris 
 
 
 
De heer N.H. Swellengrebel 

Burgemeester 
 
 
 
Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gepubliceerde stukken/documenten: 
 

- BCS,  Notitie voor een toegankelijke, toekomstbestendige en betaalbare bibliotheek; 

- KGB, Notitie De Bibliotheek in de gemeente Schagen; 

- KCARS, advies dd. 20 april 2015; 

- Advies scholen aan wethouder dd. 30 april 2015; 

 

NB: Als achtergrondinformatie kunt u Lokaal bibliotheekwerk, Een handreiking voor gemeenten 

(april 2015) raadplegen. 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 juni 2015, nr. ;  

 
gezien het advies van de commissie commissie Samenleving d.d.  25 augustus 2015; 
 
 

besluit: 

in te stemmen met de kaders voor de uitvoering van de bibliotheekfunctie vanaf 2016, te weten: 
 
- De wettelijke functies ingevolge artikel 5 van de Wsob, die bijdragen aan de persoonlijke 

ontwikkeling en verbetering van de maatschappelijke kansen van het algemene publiek: 
 1. ter beschikking stellen van kennis en informatie; 
 2. bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie; 
 3. bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur; 
 4. organiseren van ontmoeting en debat; 
 5. laten kennis maken met kunst en cultuur. 
 
- Invoering van Bibliotheek Op School en samenwerking met het onderwijs. 
 
- Regionale inbedding en verankering. 
 
- De bibliotheekfunctie wordt uitgevoerd door vrijwilligers, die worden ondersteund door  
 professionals. 
 
- Het structurele budget wordt per direct afgebouwd. Voor 2016 is dit teruggebracht tot             

€ 908.000,--, voor 2017 tot € 757.000,-- en voor 2018 en volgende jaren tot € 622.000,-- 
(prijspeil 2015). 

 
Aldus besloten in de vergadering van: 15 september 2015. 
 
 
De raad van de gemeente Schagen, 
 
griffier 
 
 
 
Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 
 
 
 
Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
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