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Toelichting
Het bestuur van de Openbare Bibliotheek Dordrecht en het college van B&W hebben met
elkaar de bibliotheekvisie 'Trefpunt voor Kennis en Informatie' en als uitwerking daarvan het
'Implementatieplan 2005-2010' opgesteld. De raad heeft daar op 11 mei 2004 respectievelijk op
31 mei 2005 mee ingestemd. In het afgelopen jaar bent u bij wijze van tussenevaluatie
geïnformeerd over de voortgang van het innovatietraject openbare bibliotheek (zie grosnr.
2008.566, dossiernr. 135870), alsmede over de voorgenomen fusie van de bibliotheken in
Alblasserdam, Dordrecht, Ridderkerk en Zwijndrecht (zie grosnr. 2008.635, dossiernr. 118554).
Doormiddel van bijgaande raadsinformatiebrief informeert het college u samenvattend over de
uitgebreide inhoudelijke eindevaluatie van de 13 projecten van het implementatieplan die de
openbare bibliotheek heeft gehouden. Daarnaast ontvangt u het onderzoeksrapport van het
Onderzoekcentrum Drechtsteden naar de bekendheid en het gebruik van de bibliotheek. U kunt
dit rapport op het RIS als bijlage bij dit dossier raadplegen.
Of de in de bibliotheekvisie en het implementatieplan beoogde, meetbare doelstellingen en
resultaten worden gehaald, is primair een verantwoordelijkheid van het bibliotheekbestuur. Op
blz. 6, 7 en 8 wordt dit overzichtelijk in beeld gebracht. De sturing en de monitoring van de
resultaten is echter een zaak van het college. Uit de raadsinformatiebrief valt af te leiden dat het
college op basis van de eindevaluatie geen aanleiding ziet tot ingrijpende beleidsaanpassingen.
U wordt hierbij in de gelegenheid gesteld uw opvattingen kenbaar te maken over de wijze
waarop het college zijn rol in dit innovatietraject heeft opgepakt en vervuld. U zou zich daarbij
kunnen focussen op de inhoudelijke vraag of het college naar uw tevredenheid op resultaat
heeft gestuurd en op de financiële vraag of de afgesproken financiële kaders in acht zijn
genomen?
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Gemeenteraad - dinsdag 8 september 2009 14:00
Voor kennisgeving aangenomen.
Sociale infrastructuur - dinsdag 1 september 2009 21:30
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Er wordt positief geoordeeld over de sturende en monitorende rol van het college gedurende dit
innovatietraject. Alle vragen worden door wethouder Kamsteeg beantwoord. De wethouder zal de
wens om de belangrijke doelgroep lezers, die in zorg- en verpleeghuizen woont, voortaan in
onderzoeken te betrekken aan het Onderzoekcentrum Drechtsteden doorgeven. Er wordt op dit
moment serieus nagedacht over de positionering van het letterenbeleid en hij zal bij wethouder
Lagendijk van cultuur op snelle duidelijkheid in deze aandringen. Hij zal voor wat betreft de
tegenvallende afname van bibliotheekdiensten c.q. deelname aan leesbevorderingsprojecten
door scholen nog eens inhoudelijk nagaan hoe dit komt.
De adviescommissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisneming te agenderen voor de
gemeenteraadsvergadering van 8 september 2009.
Agendacommissie - dinsdag 19 mei 2009 20:00
De Agendacommissie besluit de raadsinformatiebrief te agenderen voor een Programmakamer
Sociale Infrastructuur.
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