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Voorgesteld besluit
1. De notitie "Toekomstscenario Bibliotheek Dordrecht" vast te stellen.

Samenvatting
Er is onderzocht hoe de toekomst van de bibliotheek er uit moet zien. Het resultaat
hiervan is dat er een groeiscenario is opgesteld waarin de bibliotheek zich meer gaat
profileren als informatiespecialist waarbij zij meer nog dan nu de verbinding in het
Dordtse met andere partners aangaat.

Inleiding
U heeft in Agenda voor de Stad de bibliotheek aangemerkt als veranderopgave
waarbij ook een bezuinigingstaakstelling van C 6 ton is opgelegd. Binnen de
veranderopgave van de bibliotheek willen we ons oriënteren op een nieuw
toekomstmodel. Wat is de rol van de bibliotheek naar de toekomst toe? En welke rol
spelen wij als gemeente daarbij? We zoeken naar een nieuwe balans in de verhouding
tussen de gemeente, onze inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners. Dit
vraagstuk komt voort uit het Politiek Akkoord, waarin ook de kerntaken van de
gemeente ter discussie stonden.
Het afgelopen jaar hebben wij intensief samengewerkt met de bibliotheek om samen
te komen tot een nieuw toekomstmodel. De uitkomst hiervan ligt nu voor in
bijgaande notitie.
Doelstelling
Te komen tot een model voor een toekomstbestendige bibliotheek, waarbij tevens
wordt voldaan aan de bezuinigingstaakstelling van C 6 ton.

Argumenten
In bijgaande notitie treft u het groeiscenario van de bibliotheek aan. Een groeiscenario
houdt in dat de gewenste beweging niet van de een op andere dag kan worden
gerealiseerd. De bibliotheek, maar ook wij als gemeente vanuit onze partnerrol,
hebben hiervoor tijd nodig. Zowel voor het uitwerken en implementeren van het
nieuwe concept, als voor het verder onderzoeken van het huisvestingsvraagstuk.
Om dit uit te werken willen wij dit daarom vormgeven in een programma. De
bibliotheek gaat de komende tijd aan de slag om deze "notitie" verder uit te werken
tot een bedrijfsplan. Hierbij trekken we - gemeente en bibliotheek - samen op, maar
neemt de bibliotheek wel de opdracht aan. Zij zijn hierin zogezegd de
"maatschappelijke ondernemer". Het programma zal drie jaar beslaan.
Om dit goed te kunnen vormgeven vragen wij uw raad om voor twee jaar incidenteel
middelen beschikbaar te stellen, zodat de bibliotheek het concept kwalitatief kan
ontwikkelen en kan implementeren. Deze extra middelen zijn nodig zodat de
bibliotheek snel aan de slag kan met de implementatie van het groeiscenario, terwijl
zij daarnaast langzaam haar huidige bedrijfsvoering omvormt. De mogelijke
frictiekosten komen hierbij voor rekening van de bibliotheek.
Na twee jaar wordt bezien of er ook voor het derde transitiejaar incidentele middelen
nodig zijn.
Het intensiveringsvoorstel treft u aan in de Kadernota 2017.
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Kanttekeningen en risico's
Het gewenste groeiscenario staat of valt met een goede fysieke Stadsbibliotheek. Hoe
dit eruit moet komen te zien en wat dit voor (financiële) consequenties met zich
meebrengt moet nog inzichtelijk worden gemaakt. Het risico bestaat dat dit een
langdurig proces wordt waardoor de gewenste ontwikkeling van de bibliotheek naar
informatiespecialist stagneert.

Kosten en dekking
Voor 2017 moet de bibliotheek al structureel C 2 ton inleveren. Zij kan dit
grotendeels realiseren door besparing op de indirecte kosten. Daarnaast wordt een
deel gevonden in het structureel verminderen van de collectie -uitgaven. Dit past bij
de ingezette beweging uit het toekomstscenario waarin een grote fysieke collectie
minder belangrijk wordt.
In totaal moet er de komende jaren C 6 ton worden bezuinigd. Deze taakstelling blijft
ongewijzigd (2017: C 200.000,-; 2018: C 400.000,-; 2019: C 600.000,-).
Hoe deze taakstelling voor 2018 en 2019 wordt gerealiseerd zal duidelijk worden
wanneer uw raad heeft ingestemd met het groeiscenario en we dit verder kunnen
uitwerken. De grootste kostenposten van de bibliotheek zijn huisvesting en
personeelslasten. Het is daarom onafwendbaar dat een deel van de bezuiniging
gevonden zal wordt in de nevenvestigingen en servicepunten. Het kritisch kijken naar
de omvang en invulling van de huisvesting sluit overigens ook inhoudelijk aan bij het
groeiscenario: minder een uitleenbibliotheek en meer een informatiespecialist.

Duurzaamheid
Dit is nu nog niet van toepassing. Dit wordt meegenomen in het huisvestingsvraagstuk.

Communicatie en inclusief beleid
Het groeiscenario is tot stand gekomen door intensief contact met huidige en
potentiele partners van de bibliotheek en gemeente. Daarnaast is er een
raadsbijeenkomst geweest en is het bewonerspanel van het OCD bevraagd.
Wij, de bibliotheek en gemeente, zullen de partners uit de stad informeren over uw
raadsbesluit. Ook zullen wij partners, inwoners en gebruikers van de bibliotheek
betrekken bij het verder ontwikkelen van het groeiscenario.

Tijdspad, vervolg en evaluatie
Wij stellen voor de kwalitatieve doorontwikkeling van het groeiscenario en het
huisvestingsvraagstuk verder uit te werken in een programma van drie jaar.
Wij zullen u, gedurende de looptijd van het programma, jaarlijks op de hoogte
houden van de stand van zaken; zowel op het gebied van het proces, de resultaten
en de huisvestingvraagstukken.

Bijlagen
- ontwerp besluit;
- notitie "Toekomstscenario Bibliotheek Dordrecht".
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