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Aanleiding
Eind 2001 is door het OCenW, IPO en VNG een Koepelconvenant getekend voor de periode
2001-2004 over de vernieuwing van de openbare bibliotheken. Hierin is afgesproken dat de
provincie in dit proces de rol van regisseur op zich neemt.
In het huidige stelsel bestaat een tweedeling tussen vooral de grote zelfstandige bibliotheken
en de vooral kleinere bibliotheken die zijn aangesloten bij de Provinciale Bibliotheek Centrale
ProBiblio. ProBiblio wordt door de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland gesubsidieerd
en levert, met name aan de bibliotheken in de kleinere gemeenten, gesubsidieerde diensten
zoals de directievoering, het werkgeverschap en een aantal producten en diensten.
De vernieuwing richt zich op vier pijlers: samenwerking, schaalvergroting, vraaggerichtheid
en kwaliteitsverbetering. Doel van dit proces is te komen tot een samenhangend en fijnmazig
netwerk van Basisbibliotheken, ondersteund door provinciale voorzieningen.
Het proces is op te delen in drie deelprocessen: de vorming van Basisbibliotheken, de
totstandkoming van Kennisteams en de transformatie van ProBiblio tot een serviceorganisatie. Basisbibliotheken zijn organisaties met een verzorgingsgebied van bij voorkeur
100- 150.00 inwoners. Een basisbibliotheek is een niet-vrijblijvend samenwerkingsverband
tussen een aantal grote en kleine bibliotheken, met een gezamenlijke backoffice. Deze
basisbibliotheken worden op provinciaal niveau ondersteund door ProBiblio nieuwe stijl, die
als serviceorganisatie producten en diensten levert en de Kennisteams, die zich bezighouden
met ontwikkeling en innovatie. Door niet-vrijblijvende samenwerking tussen grote en kleine
bibliotheken vermindert de versnippering, wordt een hoger kwaliteitsniveau van de
dienstverlening bereikt en wordt innovatie mogelijk. De vernieuwde bibliotheek heeft een
bredere dienstverlening dan nu: de ontmoetings- en verblijfsfunctie wordt versterkt, de
dienstverlening gemoderniseerd en de lokale inbedding met het onderwijs, zorg, informatie,
ICT en educatie wordt uitgebouwd.
Belangrijk in dit proces is te komen tot een groot draagvlak bij de betrokkenen. Er is intensief
gecommuniceerd en teruggekoppeld met ProBiblio, gemeenten en bibliotheken. De noodzaak
tot verandering wordt door belanghebbenden gezien en men kan instemmen met de plannen
voor de toekomst.
Dit Bibliotheekplan dient beschouwd te worden als een basisdocument dat ieder jaar wordt
voorzien van een Jaarplan waarin de voortgang van het proces aan de orde komt. In dit
jaarplan worden de ontwikkelingen en daarmee de activiteiten met betrekking tot het
volgende jaar geschetst. Daarnaast wordt een verkorte versie van het Bibliotheekplan
uitgegeven als additionele brochure, met name geschikt voor gemeenteambtenaren. Ook in
2003 en 2004 zal OCenW, net als voor de jaren 2001 en 2002, middelen ter beschikking
stellen voor het stimuleren van het proces.
Overwegingen
Voor het totstandkomen van dit Bibliotheekplan is intensief overleg gepleegd en
teruggekoppeld met ProBiblio, de SOOB (de Stichting Overleg Openbaar Bibliotheekwerk

Noord-Holland) en de wethouders en gemeenteambtenaren. Men is geïnformeerd middels
bestuurlijke en ambtelijke bijeenkomsten, middels documenten als het Concept
Bibliotheekplan en door middel van een nieuwsbrief en digitale nieuwsberichten
Bibliotheekvernieuwing. De reacties van deze verschillende partijen op de inhoud van dit plan
zijn overwegend positief. Tegelijkertijd beseffen de betrokkenen dat, hoewel gesproken wordt
over een groeiproces, voor een grondige uitwerking van dit plan verdere financiële impulsen
vanuit de verschillende overheidlagen noodzakelijk zijn.
Op 15 januari is dit Bibliotheekplan besproken in de commissie ZWC. De commissie was
verheugd over het brede draagvlak en de wijze waarop het plan tot stand gekomen is. Er was
ook brede ondersteuning voor de uitvoering van het proces aan de hand van Jaarplannen.
Vooruitlopend op de dualisering gaf de commissie aan dat ze de Jaarplannen ter informatie
wenst te ontvangen.
Voorstel
Wij stellen u daarom voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpbesluit.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

H.W. Oppenhuis de Jong, griffier.

Ontwerpbesluit
Nr.
Provinciale Staten van Noord-Holland;
gezien de voordracht van gedeputeerde staten van 17 december 2002;
besluiten:
1
2
3

4
5
6

de inhoud van het Bibliotheekplan Noord-Holland te beschouwen als streefbeeld om te
komen tot een samenhangend netwerk van Basisbibliotheken;
met betrekking tot de drie deelprocessen, namelijk de vorming van Basisbibliotheken,
de transformatie van ProBiblio tot provinciale serviceorganisatie en het vormen van
Kennisteams de regierol te voeren gedurende de jaren 2003-2004;
aan gedeputeerde staten, nadat zij daartoe de adviezen van de Statencommissie ZWC
hebben gevraagd, op te dragen om gedurende de jaren 2003-2004 aan de hand van
Jaarplannen besluiten te nemen over het proces van Bibliotheekvernieuwing e.e.a. in
aanvulling op het voorliggende Bibliotheekplan;
minimaal de middelen die nu op de begroting staan voor openbaar bibliotheekwerk in
te blijven zetten tijdens de duur van dit proces in 2003 en 2004;
minimaal de middelen die nu op de begroting staan voor de wetenschappelijke
steunfunctie (WSF) in te blijven zetten voor het uitvoeren van deze functie;
bereid te zijn met betrekking tot provinciale subsidiëring van het bibliotheekwerk het
vernieuwingsproces te ondersteunen en de transformatie van ProBiblio tot provinciale
netwerkorganisatie te onderzoeken;

Haarlem,
Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter.
, griffier.
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