Asperen, 18 maart 2014

Aan:
College van burgemeester en wethouders
Gemeente Lingewaal
Postbus 1014
4147 ZG Asperen

Onderwerp: Advies lange termijn visie bibliotheekwerk Lingewaal

In uw brief van 26 februari 2014 vraagt u advies aan de Wmo-raad Lingewaal op een lange termijn visie
bibliotheekwerk Lingewaal. Wij beseffen dat ons advies een 1e aanzet geeft het bibliotheekwerk in
Lingewaal anders in te richten. Bij de verdere uitwerking blijft de Wmo-raad graag betrokken en zal waar
nodig aanvullend advies uitbrengen.
Advies:
1.
2.
3.
4.
5.

Het convenant met Bibliotheekwerk Rivierenland te beëindigen.
Het budget voor de bibliotheek voorziening te gaan besteden voor initiatieven voor lokale
bibliotheek voorzieningen.
In 2014 per kern te onderzoeken welke bibliotheek voorziening gewenst is en initiatieven
hiertoe te stimuleren.
Voor initiatieven voor lokale bibliotheek voorzieningen een budget vast te stellen in de periode
dat het convenant afgebouwd moet worden.
Afspraken te maken met omliggende bibliotheekvoorzieningen dat burgers van Lingewaal die
dat wensen voor een redelijk bedrag lid kunnen worden.

Argumenten:
De Wmo-raad vindt het van belang dat:
1.1
Het budget voor bibliotheek voorziening in Lingewaal lokaal en efficiënt besteedt wordt
De Wmo-raad van Lingewaal is van mening dat Bibliotheekwerk Rivierenland een zeer beperkt deel van
de inwoners bedient . Daarentegen is er een redelijk groot bedrag per jaar nodig om deel te blijven
nemen aan Bibliotheekwerk Rivierenland.

1.2
Het stoppen van de bibliotheekbus zal een verdere verlaging van het aantal leden geven
Het stoppen van de bibliobus eind 2014 zal zeer waarschijnlijk een verdere verlaging brengen in het
aantal leden van deze bibliotheek voorziening in Lingewaal. Daarmee zal het aantal uitleningen ook
verminderen
2.1
Het budget Bibliotheekwerk kan bijdragen in de sociale cohesie en leefbaarheid
De Wmo-raad is voorstander om het budget van Bibliotheekwerk Rivierenland in te zetten voor lokale
bibliotheek initiatieven. Bij deze initiatieven kan tevens een combinatie gezocht worden met andere
activiteiten en daarmee bijdragen aan de sociale cohesie en leefbaarheid in de vijf kernen.
2.2
Het budget bibliotheek voorziening oormerken in de gemeentebegroting
De Wmo-raad vindt het belangrijk dat het geld dat de gemeente ontvangt in het gemeentefonds voor
deze voorziening, ingezet wordt voor nieuwe initiatieven voor lokale, laagdrempelige bibliotheek
voorzieningen.
3.1
Per kern een bibliotheek voorziening geeft burgers kans om te lezen en elkaar te ontmoeten
De Wmo-raad ziet mogelijkheden om per kern een bibliotheek voorziening te organiseren. Te denken
valt aan combinaties met dorpshuizen en scholen, of eventuele andere openbare gebouwen of plaatsen
waar iedereen welkom is. Onderlinge contacten kunnen hierdoor bevorderd worden en de
burgerparticipatie positief beïnvloeden.
3.2
Het lezen blijven bevorderen
Onze gemeente en regio blijven zich kenmerken door laaggeletterdheid van een deel van onze burgers.
De Wmo-raad vindt het daarmee belangrijk dat het lezen blijvend en goed gestimuleerd wordt. Daarbij
vragen wij ook aandacht voor de digitalisering en mogelijkheden die dit met zich meebrengt om het
lezen makkelijker en aantrekkelijker te maken.
4.1
Stimulans geven lokale initiatieven te ontplooien
Om lokale initiatieven een kans te bieden is het van belang, om vanaf het moment dat besloten wordt
het convenant met Bibliotheekwerk Rivierenland te beëindigen, een budget vrij te maken. Daarbij kan
de mogelijkheid onderzocht worden om bij de provincie Gelderland extra subsidie te verkrijgen om
initiatieven uitvoerbaar te maken.
4.2
Lokale initiatieven op korte termijn kans geven
De Wmo-raad vindt het belangrijk op korte termijn per kern te onderzoeken welke mogelijkheden
burgers, scholen, verenigingen of andere groepen zien om een bibliotheekvoorziening te organiseren in
de eigen kern. Als dit in 2014 onderzocht en gestimuleerd wordt, is het mogelijk om in 2015 de eerste
initiatieven te verwelkomen en de bibliotheekbus voor een gedeelte kunnen vervangen.
5.1
Burgers van Lingewaal behouden mogelijkheden lid te worden van een bibliotheekvoorziening
Al een redelijk deel van de burgers van Lingewaal heeft gekozen gebruik te maken van de
Bibliotheekwerk Zuid-Holland Zuid in Leerdam of Gorinchem. Mogelijk dat hierover al afspraken zijn
gemaakt of kunnen deze op korte termijn gemaakt worden, evenals met Bibliotheekwerk Rivierenland
voor vooral burgers uit Herwijnen.

Kanttekening:
Om het convenant met de bibliotheekvoorziening Rivierenland te beëindigen is vier jaar nodig om af te
bouwen en financieel af te ronden. Mogelijk kan juridisch onderzocht worden of, nu het convenant door
Bibliotheekwerk Rivierenland tussentijds gewijzigd wordt door het stoppen van de bibliobus, er minder
kosten gemaakt hoeven worden om het convenant te beëindigen.
Daarnaast zullen nieuwe initiatieven financiële ondersteuning nodig hebben. Mogelijk dat hierdoor de
eerste jaren meer kosten gemaakt moeten worden.
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.
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