GEMEENTE

ZBI Planbureau
en Bibliotheek
van Zeeland

VLISSINGEN

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST BETREFFENDE EXPLOITATIE VAN DE
OPENBARE BIBLIOTHEEKVOORZIENING IN DE GEMEENTE VLISSINGEN

DE ONDERGETEKENDEN:
De Gemeente Vlissingen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd namens de
burgemeester van Vlissingen in volmacht wethouder mevrouw J.A. Elliott-Hilverdink,
handelende ter uitvoering van het besluit van het college van Burgemeester en
Wethouders d.d. 6 juni 2017, hierna te noemen "de Gemeente" of "opdrachtgever",

en
De Stichting ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, te dezen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar directeur, de heer dr. P.J. Moree, handelende ter uitvoering
van het besluit van 15 juni 2017, hierna te noemen "ZB" of "opdrachtnemer",
hierna gezamenlijk te noemen "partijen",
overwegende dat:
•

op de Gemeente de verantwoordelijkheid rust voor de instandhouding van een
openbare bibliotheekvoorziening binnen haar grondgebied, conform de bepalingen
uit de Wet stelsel openbare bibliotheken (Wsob) en andere relevante aanverwante
wet- en regelgeving en de Openbare Bibliotheekvoorziening, welke in ieder geval
de volgende functies moet omvatten: ter beschikking stellen van kennis en
informatie, bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie, bevorderen
van lezen en het laten kennismaken met literatuur, organiseren van ontmoeting
en debat en het laten kennismaken met kunst en cultuur (hierna: "de Openbare
Bibliotheekvoorziening");

•

de Gemeente in het raadsbesluit d.d. 29 september 2016 het Ambitieniveau
Bibliotheek Vlissingen 2019-2023 heeft vastgesteld, op basis waarvan de
Gemeente de Openbare Bibliotheekvoorziening wenst vorm te geven;
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•

de Gemeente de Openbare Bibliotheekvoorziening wenst in te brengen in een
grotere bovengemeentelijke bibliotheekvoorziening die de functies vanuit de Wsob
kan waarborgen en het Ambitieniveau uit het raadsbesluit d.d. 29 september
2016 kan garanderen;

•

ZB zich in staat en bereid heeft verklaard (ook) voor de Gemeente op te treden
als een dergelijke bovengemeentelijke bibliotheekvoorziening, één en ander
conform de Wsob en het in het raadsbesluit d.d. 29 september 2016
geformuleerde Ambitieniveau;

•

ZB na het auditproces van de Stichting Certificering Openbare Bibliotheken, in
2013 erkenning heeft gekregen van het bestuur van die stichting en daarmee een
gecertificeerde bibliotheek is op basis waarvan ZB een kwaliteitsgarantie aan de
Gemeente geeft voor de te leveren dienstverlening;

•

partijen de intentie hebben om als goed opdrachtgever, respectievelijk goed
opdrachtnemer te fungeren en zich daartoe door deze overeenkomst ook wensen
te verplichten;

•

de in deze overeenkomst opgenomen overwegingen en verwijzingen
onlosmakelijk onderdeel uitmaken van deze overeenkomst.

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
Artikel 1

Begripsbepalingen

In deze overeenkomst is te verstaan onder:

•

Het Ambitieniveau
Het vastgestelde ambitieniveau voor de Openbare Bibliotheekvoorziening zoals
geformuleerd in het raadsbesluit d.d. 29 september 2016 dat, als bijlage 1 deel
uitmaakt van deze overeenkomst.

•

De Bibliotheek
De vestiging van de Openbare Bibliotheekvoorziening gesitueerd in of nabij het
centrum van de stad Vlissingen.

•

De Bibliotheeklocaties
De Bibliotheek en het Uitleenpunt.

•

BoekStart en Boekstart in de Kinderopvang
De programma's onder deze of vergelijkbare aanduiding die gericht zijn op het
stimuleren van lezen met baby's en peuters, zoals ontwikkeld door de Stichting
Lezen en de Koninklijke Bibliotheek, als onderdeel van het programma Kunst van
Lezen.
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•

Audit
Het proces op basis van de meest recente certificeringsnormen voor bibliotheken
van de Stichting Certificering Openbare Bibliotheken, op grond waarvan de
Openbare Bibliotheekvoorziening en haar Bibliotheeklocaties gecontroleerd
worden op kwaliteit. Het auditproces vindt op alle Bibliotheeklocaties minimaal
eens in de vier jaar plaats.

•

De Dienstverlening
De invulling van de Openbare Bibliotheekvoorziening (inclusief BoekStart,
Boekstart in de Kinderopvang, culturele en literaire activiteiten, dienstverlening
basisonderwijs, Taalhuis, taalontwikkeling voor- en vroegschoolse organisaties en
VoorleesExpress) door exploitatie van de Bibliotheeklocaties op een zodanige
wijze dat aantoonbaar aan het Ambitieniveau wordt voldaan en invulling wordt
gegeven aan alle op de Gemeente rustende verplichtingen uit de Wsob.

•

De Openbare Bibliotheekvoorziening
Openbare bibliotheekvoorziening in de Gemeente Vlissingen, conform de
bepalingen uit de Wsob en zoals beschreven in de considerans, eerste bullit.

•

De Jaarlijkse Bijdrage
De maximale bijdrage die de Gemeente per jaar voor de dienstverlening, exclusief
de OAB middelen, aan ZB verstrekt.

•

Looncomponent
Looncomponent is de loonsom van de overgenomen personeelsleden

•

OAB-middelen
Doeluitkering van het Rijk aan de Gemeente, zoals bedoeld in het Besluit
specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2011-2017, ter
uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid, zoals bedoeld in de Wet op het
primair onderwijs.

•

VoorleesExpress
Leesbevorderingsproject waarbij vrijwilligers voorlezen bij gezinnen met kinderen
van 2 tot en met 8 jaar. Het project wordt uitgevoerd door ZB en richt zich op
gezinnen met een verhoogde kans op onderwijs- en/of taalachterstanden.

•

Het Uitleenpunt
Een eenvoudige zelfstandige bibliothecaire voorziening, gevestigd in OostSouburg, ter aanvulling op de Bibliotheek.
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Artikel 2

Doel van de overeenkomst

Deze overeenkomst heeft tot doel het vastleggen van afspraken tussen partijen
over de door ZB aan de Gemeente te leveren Dienstverlening en het stellen van
kaders en voorwaarden voor deze Dienstverlening om vanaf de in deze
overeenkomst bepaalde datum te komen tot een samenwerking tussen de
Gemeente en ZB voor onbepaalde tijd, waarbij ZB de Dienstverlening voor eigen
rekening en risico uitvoert en voor de Gemeente invulling geeft aan alle op haar
rustende wettelijke verplichtingen in het kader van de Wsob en alle aanverwante
relevante wetgeving en bovendien invulling geeft aan het Ambitieniveau.

Artikel 3
3.1

Duur van de overeenkomst

Deze overeenkomst gaat in op 1 juli 2017 en geldt voor onbepaalde tijd, zulks
onverlet de mogelijkheid tot opzegging conform het tweede en derde lid van dit
artikel en tussentijdse beëindiging zoals voorzien in artikel 20 van deze
overeenkomst.

3.2

Indien een wetswijziging met zich meebrengt dat de wettelijke taken van de
Gemeente met betrekking tot het aanbieden van de Openbare
Bibliotheekvoorziening substantieel wijzigen, zijn de Gemeente en de ZB ieder
gerechtigd de overeenkomst schriftelijk, bij aangetekend schrijven, op te zeggen,
zonder gehouden te zijn tot enige (schade)vergoeding, één en ander met
inachtneming van een opzegtermijn van driejaren.

3.3

Na een termijn van zeven jaar na ingang van deze overeenkomst en vervolgens
na ommekomst van telkens een termijn van tien jaar, kan deze overeenkomst
door beide partijen schriftelijk bij aangetekend schrijven tegen het einde van de
laatste kalendermaand van het tiende, respectievelijk twintigste, etc. jaar worden
opgezegd. Partijen zijn elkaar in dat geval geen (schade)vergoeding verschuldigd
en verplichten zich reeds nu voor alsdan om in alle redelijkheid en met
inachtneming van de wederzijdse belangen tot een nieuwe voor beide partijen
acceptabele situatie te geraken zo dicht mogelijk bij de uitgangsposities van deze
overeenkomst.

Artikel 4
4.1

Wijziging van de overeenkomst

Wijziging van deze overeenkomst gedurende de looptijd is slechts mogelijk met
wederzijds goedvinden van partijen en kan slechts worden geëffectueerd nadat
deze schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

4.2

Ieder der partijen is gerechtigd schriftelijk te verzoeken deze overeenkomst te
wijzigen en alsdan treden partijen binnen twee weken na dat verzoek daarover in
overleg.
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Hoofdstuk 2 Financiële bepalingen
Artikel 5
5.1

Financiering

ZB geeft, tegen de vaste Jaarlijkse Bijdrage, volledig invulling aan de in deze
overeenkomst tussen partijen overeengekomen Dienstverlening. Deze Jaarlijkse
Bijdrage bedraagt op 1 juli 2017 € 563.000,00 (prijspeil offerte ZB 2016) en is
exclusief BTW. Betaling vindt plaats per kwartaal telkens op 15 januari, 15 april,
15 juli en 15 oktober in het betreffende kwartaal. Bij betaling na de genoemde
data is de Gemeente na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim. Onverminderd
de verplichting tot betaling van de Jaarlijkse Bijdrage is de Gemeente na
schriftelijke aanmaning en verloop van één maand na de genoemde data, aan ZB
over het openstaande bedrag de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW
verschuldigd.

5.2

ZB dient aan alle op haar rustende verplichtingen uit deze overeenkomst juist en
volledig invulling te geven binnen de Jaarlijkse Bijdrage. Indien de Jaarlijkse
Bijdrage binnen de looptijd van deze overeenkomst op enig moment ontoereikend
blijkt te zijn, komt dat geheel voor rekening en risico van ZB.

5.3

De Jaarlijkse Bijdrage, zoals bedoeld in het eerste lid, wordt per kwartaal met
ingang van 1 juli 2017 geïndexeerd voor wat betreft de looncomponent conform
de loonkostenontwikkeling cao OB en voor wat de betreft de overige uitgaven met
prijsindex CPI (2016 = 100).

5.4

De Gemeente is naast de in het eerste lid van dit artikel genoemde Jaarlijkse
Bijdrage en behoudens hetgeen elders in deze overeenkomst, in de
Transitieovereenkomst en het Sociaal Plan is vastgelegd, geen andere bijdrage
verschuldigd. Eventuele bijkomende kosten komen geheel voor rekening en risico
van ZB.

5.5

ZB legt verantwoording af over de besteding van de Jaarlijkse Bijdrage en
rapporteert hierover jaarlijks aan de Gemeente, door middel van de jaarstukken.

5.6

De Jaarlijkse Bijdrage wordt conform het bepaalde in het eerste lid en het derde
lid van dit artikel bepaald en is de eerste tien jaar na ingang van deze
overeenkomst niet onderhandelbaar. Partijen verklaren reeds nu voor alsdan dat
zij in het negende jaar van de overeenkomst, en telkens na ommekomst van een
dergelijke periode, op initiatief van ZB met elkaar in onderhandeling zullen treden
over de (hoogte van) de Jaarlijkse Bijdrage die alsdan kan worden aangepast als
de prijsontwikkelingen en/of de maatschappelijke ontwikkelingen zulks
noodzakelijk maken. Een eventuele aanpassing van de Jaarlijkse Bijdrage vindt
slechts plaats indien beide partijen hier schriftelijk mee instemmen. Bij gebreke
van overeenstemming blijft de Jaarlijkse Bijdrage conform het eerste lid. Het
derde lid van dit artikel blijft dan ongewijzigd, met dien verstande dat beide
partijen alsdan gerechtigd zijn, nadat een niet-bindend advies is gevraagd als
bedoeld in artikel 15 tweede lid van deze overeenkomst, de bevoegde rechtbank
te verzoeken de Jaarlijkse Bijdrage in goede justitie te bepalen.
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5.7

ZB is BTW plichtig.

Artikel 6

OAB-middelen

De Gemeente spreekt de intentie uit en neemt in dit kader de
inspanningsverplichting op zich om gedurende de looptijd van deze overeenkomst
de OAB-middelen die zij van het Rijk verwacht te verkrijgen, na daadwerkelijke
ontvangst, voor een vergelijkbaar deel als in 2016 (€ 30.000,00) middels
doorstorting aan ZB aan te wenden voor het via deze overeenkomst aan ZB op
opgedragen onderwijsachterstandenbeleid. Het betreffende deel van deze
doeluitkering komt derhalve bovenop de Jaarlijkse Bijdrage. ZB verplicht zich om
deze ontvangen gelden ook daadwerkelijk aan te wenden voor het
onderwijsachterstandenbeleid. ZB draagt het risico van eventuele terugvordering
van deze gelden door het Rijk.

Artikel 7
7.1

Boekhoudkundige verplichtingen

ZB brengt een duidelijke boekhoudkundige scheiding aan tussen de kosten en
opbrengsten die betrekking hebben op de Dienstverlening en de kosten en
opbrengsten die verband houden met andere activiteiten van ZB.

7.2

ZB geeft juist en volledig invulling aan alle op haar rustende wettelijke
verplichtingen. Eventuele niet-naleving van enige verplichting komt geheel voor
rekening en risico van ZB.

7.3

Op eerste schriftelijk verzoek geeft ZB de Gemeente inzicht in de relevante
bescheiden c.q. geeft zij een (financiële) verantwoording.

Hoofdstuk 3 Uitvoering van taken
Artikel 8
8.1

Huisvesting en inrichting

ZB garandeert een uitnodigende, representatieve, voldoende zichtbare en goed
toegankelijke huisvesting van de Bibliotheek met een ontmoetingsfunctie, zoals
opgenomen in deze overeenkomst en overeenkomt met de wettelijke
(bibliotheek)taken en het Ambitieniveau.

8.2

De Bibliotheek moet centraal gelegen zijn in of nabij het centrum van de stad
Vlissingen. De Openbare Bibliotheekvoorziening moet een wezenlijke bijdrage
leveren aan de stedelijke culturele uitstraling van de Gemeente. De rol van de
Openbare Bibliotheekvoorziening binnen de stedelijke culturele uitstraling wordt
door ZB jaarlijks voor 16 oktober in een jaarplan met prestatieafspraken
omschreven.

8.3

De Bibliotheek moet fysiek toegankelijk zijn voor iedere inwoner van de
Gemeente.

8.4

De locatie van de Bibliotheek kan slechts gewijzigd worden na voorafgaande
schriftelijke bevoegde toestemming van de Gemeente.
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8.5

ZB garandeert minimaal één Uitleenpunt in Oost-Souburg. Een Uitleenpunt is een
aanvulling op de Bibliotheek en vormt als zodanig een zelfstandig onderdeel van
de Bibliotheeklocaties.

Artikel 9
9.1

Collectie

De collectie van de huidige bibliotheek wordt door de Gemeente per 1 juli 2017
om niet overgedragen aan ZB op locatie CineCity.

9.2

ZB garandeert op de Bibliotheeklocaties de toegang tot de landelijke digitale
bibliotheek en de lokale digitale collectie.

9.3

ZB garandeert op de Bibliotheeklocaties toegang tot de catalogus.

9.4

ZB stelt voor de Openbare Bibliotheekvoorziening een evenwichtige en
representatieve collectie beschikbaar waarvan ten aanzien van de Bibliotheek
geldt dat de uitleenbare collectie waaronder beeld- en geluiddragers, een
minimale omvang heeft van 10.000 exemplaren.

9.5

ZB biedt binnen de Openbare Bibliotheekvoorziening een evenwichtige en
representatieve collectie van kranten en tijdschriften aan.

9.6

ZB neemt verantwoordelijkheid voor het feit dat de Openbare
Bibliotheekvoorziening deel blijft uitmaken van het provinciale en landelijke
bibliotheeknetwerk door een evenredige bijdrage te leveren aan de collectie
Zeeland, het interbibliothecair leenverkeer en de (gezamenlijke Zeeuwse)
catalogus en de (regionale en landelijke) uitleenadministratie.

9.7

In samenwerking met alle Zeeuwse bibliotheken en conform de gemaakte
afspraken tussen de Zeeuwse bibliotheken, garandeert ZB een actuele,
evenwichtige, kwalitatieve en representatieve collectie in de Bibliotheek
(vervangingspercentage 10% per jaar), met uitzondering van Uitleenpunt
Souburg.

9.8

ZB waarborgt dat de collectie van de Bibliotheek onderdeel uitmaakt van de
Zeeuwse collectie.

9.9

De kwaliteit van de collectie zal eerst en vooral blijken uit de uitkomsten van de
Audit zoals beschreven in artikel 1 en artikel 17 eerste lid van deze overeenkomst.

Artikel 10
10.1

Lidmaatschap

ZB garandeert dat een ieder, zoals omschreven in artikel 12 Wsob, binnen de
Gemeente lid kan worden van de Openbare Bibliotheekvoorziening.

10.2

Er is een gezamenlijk Zeeuws Tariefstelsel voor alle openbare bibliotheken binnen
Zeeland waarin de tarieven voor lidmaatschap binnen Zeeland gelijk zijn
getrokken en dat aansluit bij het landelijke stelsel van het digitale lidmaatschap.

Artikel 11
11.1

Openingstijden

De openingstijden van de Bibliotheek zijn in beginsel gelijk aan de openingstijden
van CineCity Vlissingen. Gedurende een deel van de openingstijden is sprake van
een onbemenste bibliotheek.

Paraaf namen

te

Paraaf namens ZB

7

11.2

ZB garandeert dat in de Bibliotheek in ieder geval tussen 10.00-22.00 uur
(maandag tot en met vrijdag) en op zaterdag tussen 10.00-17.00 uur voor
minimaal 33 uur per week gekwalificeerd personeel aanwezig is voor de
begeleiding van de bezoekers en het ter beschikking stellen van kennis en
informatie. Dit met uitzondering van nationale feestdagen.
ZB kan de bemenste openingstijden van de Bibliotheek aanpassen op basis van
actuele en representatieve gegevens over klantbewegingen.

11.3

De openingstijden van de Bibliotheek en het Uitleenpunt worden op grond van
behoefte door partijen in onderling overleg bepaald, maar dienen evenwichtig en
representatief te zijn.

11.4

ZB biedt in de Bibliotheek een goed functionerend zelfbedieningssysteem aan. Het
zelfbedieningssysteem is gedurende de openingstijden van de Bibliotheek actief.

Artikel 12
12.1

Digi Taalhuis en basisvaardigheden

Bestrijding van laaggeletterdheid geschiedt onder verantwoordelijkheid van ZB
door de activiteiten die het (Walchers) Taalhuis aanbiedt.

12.2

ZB garandeert dat het Taalhuis binnen de Gemeente zorgdraagt voor het
doorverwijzen van volwassenen die ondersteuning zoeken op het gebied van
laaggeletterdheid. Daarnaast dient het Taalhuis een adviespunt te zijn voor de
inwoners van de Gemeente voor vragen over digitale dienstverlening.

12.3

ZB garandeert dat het Taalhuis gebruik kan maken van de benodigde apparatuur
en internet en er binnen de Bibliotheek te allen tijde voldoende fysieke ruimte
beschikbaar is voor de diensten die het Taalhuis aanbiedt.

12.4

ZB begeleidt de vrijwilligers die ingezet worden voor het Taalhuis.

12.5

ZB verzorgt in de Bibliotheek cursussen en workshops digitale vaardigheden. ZB
draagt zorg voor de coördinatie van de cursussen.

Artikel 13
13.1

Taalontwikkeling voor- en vroegschoolse organisaties

ZB faciliteert instellingen voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (WE) binnen de
Gemeente waar kinderen met een risico op een achterstand in de Nederlandse
taal deel kunnen nemen aan voorschoolse educatie die voldoet aan de bij of
krachtens de artikelen 1.50b en 2.8 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen vastgestelde bepalingen.

13.2

ZB draagt zorg voor het faciliteren van de ondersteuning van taalontwikkeling bij
Voor- en vroegschoolse organisaties. In dat verband begeleidt ZB ook
pedagogisch medewerkers die met kinderen werken in de leeftijd van 0 tot en met
4 jaar.

13.3

ZB draagt zorg voor een aanbod van een actuele kleine boekencollectie van
minimaal 500 boeken per kinderopvanglocatie binnen de Gemeente.

13.4

ZB organiseert en faciliteert BoekStart en Boekstart in de Kinderopvang binnen de
Gemeente.
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13.5

ZB draagt met de onder het vierde lid van dit artikel genoemde projecten zorg
voor het organiseren en faciliteren van activiteiten die met het oog op het
voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden worden aangeboden.

Artikel 14
14.1

Dienstverlening basisonderwijs

In overleg met de scholen die daaraan behoefte hebben binnen de Gemeente,
biedt ZB een collectie boeken aan van minimaal vijf boeken per leerling. ZB
garandeert de actualiteit van deze collectie door in samenspraak met de
betreffende basisschool minimaal 8% van de collectie per jaar te vervangen.

14.2

De vraag of de collectie zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel aan de
wensen van de school voldoet wordt driejaarlijks geëvalueerd met ingang van 1
juni 2020 en de collectie boeken wordt desgewenst aangepast.

14.3

ZB biedt het primair onderwijs ondersteuning bij het creëren van een omgeving
binnen scholen waarin kinderen gestimuleerd worden om meer te lezen. ZB draagt
in dit kader in ieder geval zorg voor de inzet van een leesconsulent en een
onderwijsspecialist ten behoeve van taal- en leesbevorderingsactiviteiten en
mediawijsheid.

14.4

Afhankelijk van de vraag vanuit het basisschoolonderwijs biedt ZB bibliothecaire
pedagogische expertise aan docenten binnen het primair onderwijs aan.

14.5

ZB biedt basisscholen de mogelijkheid om, onder verantwoordelijkheid van de
school zelf, de boeken zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel uit te lenen.

14.6

ZB stelt ter ondersteuning daarvan een passend, adequaat en goed werkend
catalogus- en uitleensysteem beschikbaar. Kosten voor de hardware en software
zijn voor rekening van de scholen

14.7

ZB traint de vrijwilligers van de schoolmediatheken op basisscholen in het gebruik
van het uitleensysteem op scholen. Begeleiding van de vrijwilligers wordt gedaan
door de scholen.

Artikel 15
15.1

Culturele en literaire activiteiten

ZB biedt, al dan niet in samenwerking met andere partijen, regelmatig culturele
en literaire activiteiten aan binnen de Gemeente.

15.2

ZB biedt, op basis van het jaarplan, mogelijkheden aan initiatieven die de liefde
voor cinema, boeken en andere culturele uitingen stimuleren, bijvoorbeeld de plek
voor kennis, ontmoeting, debat en beleving met het doel uit te groeien tot een
plek binnen de Gemeente voor beleving, ontmoeting en inspiratie.
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Hoofdstuk 4 Slotbepalingen
Artikel 16
16.1

Geschillen

Er is een geschil zodra één van de partijen meent dat daarvan sprake is en dat
schriftelijk per aangetekende post aan de andere partij mededeelt. Partijen zullen
alsdan met elkaar in overleg treden ten einde te trachten binnen een tussen
partijen af te spreken redelijke termijn tot een minnelijke oplossing te komen.

16.2

Indien partijen nadat de termijn uit het eerste lid is verstreken niet tot een
oplossing zijn gekomen wordt een niet-bindend advies gevraagd. Het niet-bindend
advies wordt uitgebracht door een door partijen gezamenlijk te benoemen
onafhankelijk adviseur. Indien partijen het niet eens kunnen worden over een
adviseur benoemen zij beiden een adviseur, die gezamenlijk een derde adviseur
benoemen die als voorzitter fungeert en een doorslaggevende stem heeft.

16.3

Wanneer partijen het niet eens zijn met het niet-bindend advies van de
adviseur(s), staan de gewone rechtsmiddelen open.

16.4

Elke partij draagt de eigen kosten voortvloeiend uit hetgeen in dit artikel is
geregeld.

16.5

Hetgeen in dit artikel is bepaald laat de bevoegdheid van de Voorzieningenrechter,
om in spoedeisende aangelegenheden een vonnis te wijzen, onverlet.

Artikel 17
17.1

Evaluatie

De exploitatie van de Openbare Bibliotheekvoorziening en de wijze waarop ZB
invulling geeft aan de Dienstverlening wordt door de Stichting Certificering
Openbare Bibliotheken en ZB beoordeeld in de vierjaarlijkse Audit. De uitkomsten
van deze audit zijn maatgevend voor de verantwoording en beoordeling op basis
van deze overeenkomst. ZB verleent volledige medewerking aan de Audit en
draagt zorg voor tijdige en volledige uitvoering daarvan. ZB brengt de Gemeente
terstond op de hoogte van de conclusies en de verbeterpunten die daaruit
voortvloeien en de wijze waarop zij daar gevolg aan gaat geven.

17.2

ZB brengt jaarlijks voor 1 april een financieel en inhoudelijk verslag uit aan de
Gemeente over het voorafgaande jaar welke alle in deze overeenkomst geregelde
onderwerpen behelst.

17.3

ZB geeft jaarlijks voor 1 juli, op basis van de jaarplanning en begroting, inzicht in
de activiteiten en kosten voor het eerstvolgende jaar.

17.4

Per vier jaar, te beginnen in 2018, wordt een klanttevredenheidsonderzoek
gehouden. De uitkomsten worden aan de Gemeente gerapporteerd.

17.5

Partijen maken vanaf 1 januari 2018 jaarlijks prestatieafspraken die worden
meegenomen in de reguliere planning & control cyclus van ZB. De
prestatieafspraken worden halfjaarlijks geëvalueerd waarvan één keer op
bestuurlijk niveau waarbij het gehele college van B&W of een vertegenwoordiger
daarvan aanwezig is.
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17.6

Ieder jaar, te beginnen in 2018, wordt overleg gevoerd tussen de Gemeente en
ZB met het doel de uitvoering van al hetgeen in deze overeenkomst is bepaald te
evalueren en te bezien of deze overeenkomst aanpassing behoeft. Input is het
jaarplan en de verantwoording van deze afspraken geschiedt middels de
jaarstukken.

Artikel 18

Verzekering

ZB is verplicht zich gedurende de looptijd van deze overeenkomst adequaat te
verzekeren tegen schade(s) en/of aanspraken voortvloeiende uit deze
overeenkomst.

Artikel 19
19.1

Onvoorziene omstandigheden

Indien zich onvoorziene omstandigheden, zoals bedoeld in artikel 6:258 BW,
voordoen die zodanige wezenlijke gevolgen voor de uitvoering van deze
overeenkomst hebben dat een ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kan worden verlangd, zullen
partijen in overleg treden teneinde deze overeenkomst te wijzigingen waarbij de
aard en strekking van de overeenkomst zo veel mogelijk in stand blijft.

19.2

De uitkomsten van de evaluatie als bedoeld in artikel 17 zesde lid van deze
overeenkomst vormen de basis voor het in het eerste lid van dit artikel bedoelde
overleg.

19.3

Onder onvoorziene omstandigheden zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel
wordt in ieder geval verstaan: substantiële wijzigingen van de Wsob en
aanverwante relevante wetgeving.

19.4

Leidt het in het eerste lid bedoelde overleg niet binnen drie maanden tot
overeenstemming dan kan de partij die zich op de onvoorziene omstandigheden
beroept zich, nadat een niet-bindend advies is gevraagd als bedoeld in artikel 16
tweede lid van deze overeenkomst, wenden tot de bevoegde rechter met het
verzoek om de gevolgen van deze overeenkomst te wijzigen of de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

19.5

Partijen onderkennen de mogelijkheid dat zich omstandigheden kunnen voordoen
anders dan die bedoeld in het eerste lid, die partijen niettemin nopen ter
uitvoering van deze overeenkomst nadere afspraken met elkaar te maken. Zij
verbinden zich ertoe om alsdan op constructieve wijze met elkaar te overleggen
en al het nodige te doen om te komen tot een deugdelijke nakoming van deze
overeenkomst.
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Artikel 20
20.1

Beëindiging in bijzondere omstandigheden

De Gemeente is gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang en
zonder enige verplichting tot (schade)vergoeding te beëindigen, indien:
a)

ZB in surseance van betaling geraakt of surseance van betaling aanvraagt;

b)

ZB failliet wordt verklaard, dan wel dat het faillissement van de ZB wordt

c)

op een omvangrijk deel van het vermogen van ZB beslag wordt gelegd;

aangevraagd;

Artikel 21

Slotbepalingen

21.1

Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

21.2

Als een bepaling uit deze overeenkomst op enig moment als nietig, vernietigbaar,
ongeldig, onwettig of anderszins als niet-bindend moet worden beschouwd, zal die
bepaling, voor zover mogelijk, uit de overeenkomst worden verwijderd en worden
vervangen door een bepaling die wél bindend en rechtsgeldig is en die de inhoud
van de niet-geldige bepaling zoveel als mogelijk benadert. Voor het overige blijft
deze overeenkomst onverkort van kracht.

Artikel 22
22.1

Bijlagen

Het navolgende document maakt deel uit van deze overeenkomst:
•

Bijlage 1: raadsbesluit d.d. 29 september 2016 'Vaststelling ambitieniveau
Bibliotheek Vlissingen 2019-2023' ;

22.2

Voor zover documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert deze
overeenkomst . Indien twee of meer versies van een bepaald document met
elkaar in tegenspraak zijn, geldt nieuw voor oud, mits het nieuwe document met
inachtneming van alle benodigde formaliteiten uitdrukkelijk is overeengekomen
c.q. vastgesteld.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend,
te Vlissingen

te Vlissingen

d.d. 29 juni 2017

d.d. 29 juni 2017

Gemeente Vlissingen

Stichting ZB| Planbureau en Bibliotheek van
Zeeland
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Bijlage 1:
raadsbesluit d.d. 29 september 2016 'Vaststelling ambitieniveau Bibliotheek Vlissingen
2019-2023' .

GEMEENTE

VLISSINGEN
RAADSVOORSTEL
Onderwerp: Vaststelling ambitieniveau Bibliotheek Vlissingen 2019-2023
Voorstel Raad te besluiten:
1. Tot het vormen van een verkleinde centrale bibliotheek
a. met een niveau voor collectie en dienstverlening binnen de marges van de Wsob, en waardoor nog deel
uitgemaakt kan worden van het provinciale en landelijke bibliotheeknetwerk;
b. waarin het organiseren van ontmoeting en debat, laten kennismaken met kunst en cultuur en literatuur
gefaciliteerd wordt, overeenkomstig de bedoelingen van de Wsob;
c. die bijdraagt aan een culturele stedelijke uitstraling;
2. Een maatschappelijke functie toe te kennen aan de bibliotheekvoorziening bestaande uit de in de matrix
opgenomen functies:
a. facilitering van ouders, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen bij het voorkomen van taalachterstanden
van kinderen tot vier jaar, mede te financieren uit middelen voor onderwijsachterstandenbeleid, conform de
wet OAB;
b. bestrijding van laaggeletterdheid en stimulering van digitale vaardigheden bij volwassenen door middel van
het Taalhuis, conform B&W besluit van 05-04-2016;
3. Een gedifferentieerd bibliothecair aanbod op basis van de behoeften van de basisscholen te doen, gebaseerd
op het principe van doelgroep leerlingen, waarbij invulling wordt gegeven aan de educatieve taak van de
Wsob, maar deze uitgevoerd gaat worden onder het niveau dat de certificering van bibliotheken vereist.

Samenvatting:
De Raad stelt op basis van de Agenda voor herstel een aangepast ambitieniveau vast voor een
bibliotheekvoorziening in Vlissingen.

Inleiding:
Wettelijk kader, coalitieakkoord, zomemota en een uitvraag
In het collegeprogramma is opgenomen in Vlissingen een verkleinde bibliotheek te behouden met een uitrol
van een bibliotheek op school op alle basisscholen in Vlissingen.
Ondersteuning van educatie krijgt in Vlissingen nu vooral vorm door bibliotheken op basisscholen. Hierbij wordt
ingezet op het verstrekken van jeugdliteratuur inclusief een dienstenpakket gericht op effectief gebruik van die
literatuur. Binnen de bibliotheken wordt dit de dBos genoemd. Voor een toelichting wordt u verwezen naar
bijlage 1 "memo bibliotheek op school"
In de zomernota heeft de raad besloten het budget voor het bibliotheekwerk terug te brengen tot maximaal €
563.000. Het budget per 1-1-2015 bedraagt € 1.662.000.
De gemeente heeft een wettelijke taak in het kader van het onderwijsachterstandbeleid (wet OAB). Hiervoor
ontvangt zij rijksmiddelen. Deze wet heeft als doel het bestrijden en voorkomen van onderwijsachterstanden.
Voor de verbetering van de taalvaardigheid van kinderen van 0 tot 4 jaar worden bibliothecaire diensten
geleverd.
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In de vergadering van 14 juli 2015 en 9 februari 2016 heeft het College besloten om 25% van het rijksbudget
(2015 en 2016) voor educatie in te zetten voor de realisatie van een Taalhuis op Walcheren. Een Kerngroep
bestaande uit vertegenwoordigers van de Zeeuwse bibliotheek, de Vlissingse bibliotheek, Scalda, Stichtingen
Welzijn Middelburg en Veere, de Stichting Lezen en Schrijven en de gemeenten hebben vervolgens een Plan
van Aanpak uitgewerkt. Het is de bedoeling dat er op Walcheren drie Taalpunten (één in de bibliotheek van
Vlissingen, één in de bibliotheek van Middelburg en een mobiel punt in Veere) worden gerealiseerd. Met het
Taalhuis is het mogelijk om laaggeletterdheid structureel aan te pakken.
Door de eigen organisatie is uitgewerkt hoe de ambitie uit het collegeakkoord binnen het kader van een
gecertificeerde bibliotheek zo goedkoop mogelijk uitgevoerd zou kunnen worden. Dit minimumniveau is door
het projectteam bepaald op een exploitatielast van € 958K (zie bijlage 2 "memo certificering").
Het college heeft besloten op 25 februari 2016 om aan bibliotheekorganisaties grenzende aan de gemeente
Vlissingen een voorstel te vragen voor exploitatie van een Vlissingse Bibliotheek. Als financieel kader is
Zomernota meegegeven; als inhoudelijk kader de beleidsvisie die de afgelopen decennia in Vlissingen
gehanteerd is. Het voorstel van de Stichting Bibliotheek Oosterschelde en Stichting Bibliotheek ZeeuwsVlaanderen was onvolledig uitgewerkt en is in de overwegingen niet meer meegenomen. Het voorstel van ZB |
Planbureau en bibliotheek van Zeeland is wel volledig uitgewerkt.
Het projectteam Cultuurbezuinigingen heeft de opdracht gekregen de bezuiniging te realiseren. Zij heeft dit
gedaan door:
a. onderzoek te doen naar het wettelijk kader
b. een analyse te maken van de functies van een openbare bibliotheekvoorziening
c. deze resultaten te koppelen aan de financiële ruimte
Hieruit is de conclusie getrokken, dat de kosten voor de exploitatie van de verkleinde bibliotheek in eigen beheer
én uitbesteed aan de ZB hoger zijn dan het kader stellend budget.
Daarom dient het ambitieniveau voor een openbare bibliotheek scherper te worden vastgesteld.
Het voorstel van ZB | Planbureau en bibliotheek van Zeeland is ingezet als middel om het ambitieniveau te kunnen
formuleren en dient in deze nota niet als "offerte".
Analyse
A. Onderzoek naar het wettelijk kader/minimale taken
De wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen (Wsob) regelt vooral de relatie tussen de soorten bibliothecaire
voorzieningen en de verantwoordelijkheden van de overheden. Grofweg schrijft de wet dat het Rijk een
verantwoordelijkheid heeft voor de Koninklijke Bibliotheek en het digitale netwerk; de provincies hebben een
regisserende en ondersteunende rol en de gemeenten hebben een rol in het contact met de burger.
De Wet Stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen benoemt voor een openbare bibliotheek functies die zij op de
meest minimale wijze dient uit te voeren.
Deze zijn:
1. Het ter beschikking stellen van kennis en informatie;
2. Ondersteuning van Educatie;
3. Bevorderen van lezen en laten kennismaken met literatuur;
4. Organiseren ontmoeting en debat;
5. Het laten kennismaken met kunst en cultuur.
Om de functies in de Wsob op kwaliteit te kunnen monitoren hebben de Openbare Bibliotheken een
certificeringssysteem gemaakt, (Stichting Certificering openbare bibliotheken), die door de VZG en het IPO
omarmd is (Zie bijlage 3 "memo wettelijk kader bibliotheek”).
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Een gemeente is vrij om de manier waarop een Openbare bibliotheekvoorziening wordt ingevuld te bepalen,
zolang het stelsel van bibliotheken niet in gevaar komt. Een gemeente is geheel vrij om binnen de ruimte ambities
te formuleren. Er zijn geen kerngetallen. Daarom is gekozen om het ambitieniveau te koppelen aan de functies van
een Openbare Bibliotheek conform het certificeringssysteem. Dit systeem borgt de kwaliteit van de dienstverlening,
waardoor bibliotheken en hun klanten op eikaars diensten kunnen bouwen.
B
-

Een analyse van de functies van een openbare bibliotheekvoorziening
Aan de hand van het certificeringsyteem is een analyse gemaakt van de functies gekoppeld aan de Wsob.
Deze is weergegeven in de matrix (Zie bijlage 4 Functiematrix).
In de eerste kolom staan de functies beschreven
in de tweede kolom (donker blauw) is weergegeven op welk ambitieniveau de cluster bibliotheek op dit moment
uitvoert. Een audit in 2014 heeft deze beoordeeld op een 8,4. Deze werd uitgevoerd met een gemeentelijke
bijdrage van € 1.662K
in de derde kolom (licht blauwe kleur) heeft de cluster bibliotheek alle taken geminimaliseerd (vandaar de
lichtere kleur) zodanig dat bij een certificering in 2018 een voldoende kan worden gehaald. Voor deze
uitvoering heeft Cluster bibliotheek berekend een bedrag nodig te hebben van € 958K.

Hieruit is de conclusie getrokken dat indien wordt vastgehouden aan een verkleinde bibliotheek met een beperkte
dBos, die voldoet aan de certificering, niet realiseerbaar is binnen het financieel kader van € 563K.
In de vierde kolom is aangegeven, welke ingrepen moeten worden gedaan om wel binnen het in de zomernota
vastgestelde financieel kader van € 563K te blijven.
Hierbij is vooral het ambitieniveau van de onderwijstaken sterk teruggebracht. Hierbij wordt gestreefd naar een
gedifferentieerd bibliothecair aanbod op basis van de behoeften van de basisscholen, gebaseerd op het
principe van doelgroep leerlingen.
In de vijfde kolom staat aangegeven welke functies de verantwoordelijkheid zijn van andere organisaties en
uitgevoerd moeten of kunnen worden door derden.
Hieruit vloeit voort dat in dit geval de Vlissingse bibliotheekvoorziening geen voldoende certificering meer zal halen.
De maatschappelijke functie zal hierdoor verminderen en het onderwijs zal opgeroepen worden haar
verantwoordelijkheid op zich te nemen.
Advies projectteam cultuurbezuiniging
- De voorkeur van het projectteam gaat uit naar de gecertificeerde variant, wat inhoudt dat de voorgestelde
bezuiniging met € 395K wordt verminderd. Het projectteam realiseert zich dat de bezuinigingsopdracht gehaald
dient te worden en concludeert dat dit alleen lukt door vermindering van diensten als dBos. Het projectteam
vindt dit acceptabel, omdat deze diensten inhoudelijk een verantwoordelijkheid is van het onderwijs. De
gemeente beperkt zich dan tot een faciliterende taak.
- Het projectteam stelt voor de gemeentelijke bijdrage in te zetten voor de activiteiten genoemd in de vierde
kolom van de functiematrix, waarbij de uitvoerende organisatie de opdracht krijgt om te onderzoeken welke
externe financiële middelen in te zetten zijn om de weggevallen functies alsnog aan te bieden.

Beoogd resultaat:
Herformulering van de ambities van een Vlissingse bibliotheekvoorziening op basis van de wettelijke en financiële
kaders voor de periode 2019 tot 2023.

Argumenten:
Een verkleinde bibliotheek
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1.a Binnen de resterende financiële middelen is een keuze gemaakt. Als eerste prioriteit is gekozen voor een
verkleinde centrale bibliotheek. Door een centrale vestiging te behouden blijft ook in de toekomst de
mogelijkheid bestaan om bij een veranderende vraag uit de samenleving of andere financiële mogelijkheden in
te spelen op deze toekomstige ontwikkelingen.
1. b Voor de zichtbaarheid en draagvlak bij de bevolking zijn het organiseren van ontmoeting en debat, het laten
kennismaken met kunst en cultuur en literatuur essentieel. Met lokale en regionale partners zal gezocht
moeten worden naar de invulling van deze onderdelen van een Openbare Bibliotheek.
1 .c De stedelijkheid op Walcheren vraagt om centra als drager van een culturele infrastructuur. Door
samenwerking met andere organisaties (wel of niet door de gemeente gesubsidieerd) kan ook Vlissingen deze
stedelijke uitstraling behouden. Deze uitstraling is ook economisch van belang als drager van een goed
vestigingsklimaat.
Een bibliothecaire maatschappelijke functie
2. a Het voorkomen van taalachterstand van kinderen tot vier jaar en het stimuleren van digitale vaardigheden zijn
taken waarvoor de gemeente verantwoordelijk is en ook van het Rijk middelen ontvangt.
2. b De gemeente Vlissingen heeft een relatief hoog aantal laaggeletterde inwoners, terwijl van deze inwoners wel
een hogere participatie in de samenleving wordt gevraagd. De aanpak van laaggeletterdheid onder
volwassenen is een prioriteit. In dit kader is al een besluit genomen over de vorming van een Taalhuis,
gevestigd in de bibliotheken.
Daarnaast vragen de overheden aan de burgers om digitaal met hen te communiceren, zoals bijvoorbeeld de
belastingdienst, UWV en ook de gemeente Vlissingen, die wettelijk vanaf 2017 haar diensten digitaal moet
aanbieden. De digitale vaardigheid van veel burgers is niet altijd voldoende om mee te gaan in deze transitie.
Een gedifferentieerd bibliothecair aanbod
3. De ondersteuning van de basisscholen bij het voorkomen van taalachterstanden van kinderen en het
stimuleren van leesplezier van kinderen van vier tot 13 jaar is altijd een belangrijk speerpunt geweest van de
Vlissingse Openbare Bibliotheek. In de VNG commissie Onderwijs, Cultuur en Sport van 7 juli 2016 wordt
herhaald, dat de minister van OCW heeft aangegeven dat zij de rol van de bibliotheken vooral ziet in de
bestrijding van sociale ongelijkheid. Activiteiten als bestrijding van laaggeletterdheid en leesbevordering
dragen daartoe bij. Dit uitgangspunt wordt ondersteund door de VNG en benadrukt het belang van de rol van
bibliotheken op dit gebied. In het huidig beleid wordt deze functie vorm gegeven door de Bibliotheek op school
(dBos).
De financiële middelen die in 2019 resteren zijn echter onvoldoende om op alle Vlissingse basisscholen zo'n
dBos op school te realiseren.
Voorgesteld wordt de schaarse middelen in te zetten voor die basisscholen, die geconfronteerd worden met de
grootste maatschappelijke uitdaging. Hierbij wordt geadviseerd om het principe van doelgroep leerlingen als
discriminerende factor te gebruiken. Zo zal sprake zijn van maatwerk, aansluitend op de wensen van de
basisschool.
Kanttekeningen:
De wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen regelt vooral de relatie tussen de soorten bibliothecaire
voorzieningen. Een gemeente is vrij om de manier waarop een Openbare bibliotheekvoorziening wordt
ingevuld te bepalen, zolang het stelsel niet in gevaar komt. In het concept besluit wordt op een minimaal
niveau voldaan aan de wettelijke verplichtingen.
De gemeente is in de casus Openbare Bibliotheek Vlissingen niet aanbesteding plichtig, maar heeft door de
uitvraag aan de omliggende bibliotheken wel gehandeld in de geest van de aanbestedingsrichtlijnen.
In het voorstel van zowel de eigen organisatie als de ZB | Planbureau en bibliotheek van Zeeland wordt
uitgegaan van het verlaten van de huidige locatie in 't Spui. Dit complex is eigendom van de Stichting Innovatie
Bibliotheek Vlissingen. Gemeente Vlissingen staat garant voor de hypothecaire leningen van de stichting.
Verkoop van dit pand moet leiden tot de opheffing van genoemde stichting. Over dit onderwerp zal het college
apart worden geïnformeerd.
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Met de uitvoering van de bezuinigingsopdracht voor de bibliotheek zullen functies veranderen en de formatie
verminderen. Het Sociaal Statuut van de gemeente Vlissingen is van toepassing op medewerkers van wie de
functie is of wordt gewijzigd of wordt opgeheven als gevolg van een reorganisatie. De werkgever heeft hierin
een inspanningsverplichting. Ongeacht welke organisatie de bibliotheektaken gaat verzorgen, valt er
substantieel boventalligheid te verwachten. Dit brengt kosten met zich mee. Het gaat hierbij om kosten voor
een werk-naar-werk traject, indien geen ander werk is gevonden de WW-uitkering die aan de gemeente wordt
doorberekend en fictiekosten voortvloeiend uit het sociaal statuut, zoals plaatsing in een lagere schaal.
De gemaakte keuzes in het ambitieniveau leiden tot een ingrijpende verlaging van het niveau van
dienstverlening van de bibliotheek aan individuele inwoners, maar ook aan organisaties. Daarom is een actief
communicatietraject van belang.
Het bestaansrecht van een bibliotheek is het universele recht van mensen op toegang tot informatie. Meer dan
honderd jaar ondersteunen bibliotheken burgers bij dit recht door fysieke media als boeken, tijdschriften en
dvd's beschikbaar te stellen en digitale bronnen te kunnen raadplegen. Het lezen van boeken neemt langzaam
maar zeker in omvang af. Digitalisering van informatie biedt steeds meer mensen een alternatief. Het
verkrijgen van toegang tot hulpmiddelen en bronnen wordt steeds belangrijker
De verlaging van het ambitieniveau van de bibliotheek heeft ook invloed op de gemeentelijke organisatie. Op
dit moment wordt cluster Bibliotheek ondersteund door diverse organisatieonderdelen van de gemeente
Vlissingen. Zowel inkrimping als verzelfstandiging heeft consequenties voor deze organisatieonderdelen.
De artikel 12 inspecteur heeft in zijn artikel 12 rapport in de bijzondere voorschriften aangegeven dat de reeds
ingezette bezuinigingen volledig gerealiseerd moeten worden. Indien de bezuiniging op de bibliotheek naar
beneden wordt bijgesteld, is het gevolg dat er ergens anders in de organisatie een extra bezuiniging
gerealiseerd dient te worden.
Ter vergroting van het draagvlak voor de verkleinde bibliotheek wordt meegenomen hoe een
bibliotheekvoorziening, met name voor ouderen, in Oost-Souburg met bijvoorbeeld inzet van vrijwilligers
geëxploiteerd kan worden.

Kosten, baten en dekking:
Financiering van de bibliotheek is op basis van dit besluit drieledig van aard:
1. De verkleinde bibliotheek met maatschappelijke functies zal worden bekostigd uit het budget dat resteert na
korting op het Programma Culturele Stad met een bijdrage uit het Onderwijsvoorrangsbeleid gericht op
kinderen van nul tot vier jaar.
2. Het huidige aanbod aan het onderwijs zal veranderen. Over de bekostiging van eventueel niet meer
aangeboden activiteiten zal met de verantwoordelijke schoolbesturen, die daarvoor rijksmiddelen voor
onderwijsachterstandenbeleid ontvangen, worden overlegd.
3. De kostenberekening in de bijgevoegde functiematrix is gebaseerd op kengetallen van cluster Bibliotheek.

Uitvoering:
Op basis van dit ambitieniveau wordt de ZB | Planbureau en bibliotheek van Zeeland en de eigen organisatie
gevraagd hun voorstel aan te passen.
Aan de hand van het ambitieniveau worden beide voorstellen getoetst, zodat het college in een volgend besluit
bepaalt wie voor de uitvoering verantwoordelijk wordt gesteld. In dit besluit worden ook de consequenties voor
de gemeentelijke organisatie voorgelegd.
De verkoop van het complex 't Spui wordt actief opgestart.
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Evaluatie:
In het kader van de Agenda voor herstel wordt het financiële resultaat van dit besluit gemonitord. Daarnaast is het
resultaat van dit besluit te beoordelen aan de hand van de regelmatige toetsing van klant- en
medewerkerstevredenheid. Formeel vindt evaluatie plaats in de vierjaarlijkse cyclus van certificering door de
onafhankelijke Stichting Certificering openbare bibliotheken, voor het eerst in oktober 2018.

Communicatie/burgerparticipatie:
Bijlage(n):
712101
712100
712097
712099

bijlage 4: overzicht van de functies van een lokale openbare bibliotheek
met daarin de keuzes bij bezuiniging
bijlage 3: toelichting op de Wsob (wet stelsel openbare
bibliotheekvoorzieningen)
Bijlage 1: toelichting op de dBos (bibliotheek op school)
Bijlage 2: toelichting over de opzet van certificering van bibliotheken

-6-

GEMEENTE

VLISSINGEN
RAADSBESLUIT
Registratienummer: 712109

De raad van de gemeente Vlissingen

Besluit:
1. Tot het vormen van een verkleinde centrale bibliotheek
a. met een niveau voor collectie en dienstverlening binnen de marges van de Wsob, en waardoor nog deel
uitgemaakt kan worden van het provinciale en landelijke bibliotheeknetwerk;
b. waarin het organiseren van ontmoeting en debat, laten kennismaken met kunst en cultuur en literatuur
gefaciliteerd wordt, overeenkomstig de bedoelingen van de Wsob;
c. die bijdraagt aan een culturele stedelijke uitstraling;
2. Een maatschappelijke functie toe te kennen aan de bibliotheekvoorziening bestaande uit de in de matrix
opgenomen functies:
a. facilitering van ouders, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen bij het voorkomen van taalachterstanden
van kinderen tot vier jaar, mede te financieren uit middelen voor onderwijsachterstandenbeleid, conform de
wet OAB;
b. bestrijding van laaggeletterdheid en stimulering van digitale vaardigheden bij volwassenen door middel van
het Taalhuis, conform B&W besluit van 05-04-2016;
3. Een gedifferentieerd bibliothecair aanbod op basis van de behoeften van de basisscholen te doen, gebaseerd
op het principe van doelgroep leerlingen, waarbij invulling wordt gegeven aan de educatieve taak van de
Wsob, maar deze uitgevoerd gaat worden onder het niveau dat de certificering van bibliotheken vereist.

Vlissingen, 29 september 2016
De raad voornoemd,
De griffier,

de voorzitter,

Mr. F. Vermeulen

drs. A.R.B. van den Tillaar
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