
Gemeente Oudew atei 

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 
17R.01076 

Van College van burgemeester en wethouders 

Datum 09 januari 2018 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder W. Kok 

Portefeuille(s) : Bibliotheek 

Contactpersoon 
Tel.nr. 
E-mailadres 

C. Stuart 

06-25723619 

stuart.c@woerden.nl 

Onderwerp: Voortgang bibliotheek 

Kennisnemen van: 
communicatie over de bibliotheek Oudewater 

Inleiding: 
Deze week stuurde het college van Woerden een RIB naar haar eigen raad inzake de toekomst van de 
bibliotheek (bijlage 1). Omdat de gemeenten Woerden, Oudewater en Montfoort samenwerken in 
bibliotheek Groene Hart, wil het college u hier nu reeds van deze RIB op de hoogte brengen. Dit met 
inachtneming van het gegeven dat Woerden, gelet de lokale context, voor een andere belangenafweging 
dan Oudewater staat. 

In januari volgt een raadsinformatiebrief zoals wij die voor de kerst in voorbereiding hadden, maar die door 
de bestuurlijke omstandigheden niet kon worden vastgesteld. In de informatiebrief van januari delen we dan 
het proces met alle afwegingen die die daar bij horen 
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Kernboodschap: 

Uitgangspunt van het college in Oudewater is borging van goede dienstverlening van de bibliotheek 
in een evenwichtig financieringsarrangement met onze regiopartners, nu en voor de toekomst, in 
het hart van de samenleving. 
Hiervoor is overleg nodig met onze partnergemeenten Woerden en Montfoort. 

Om die reden heeft ons college 2 sporen voorgesteld aan haar regiopartners: 

1. Herijking van de basisdienstverlening. 
2. Verkennen van intensievere samenwerking met andere bibliotheekpartners. 

Op 14 december jl. Is hierover constructief het gesprek gevoerd met onze regiopartners en het bestuur van 
Regiobibliotheek Het Groene Hart. Het komende halfjaar zal in het teken staan van dit regionale 
bestuurlijke gesprek. Vanzelfsprekend hangt dit onderwerp voor Oudewater ook samen met het 
accommodatiebeleid, dat komend halfjaar verder zal worden uitgewerkt. 

Financiën 

nvt 

Vervolg: 
Een definitieve raadsinformatiebrief volgt in januari 2018. 

Bijlagen: 

De wnd. secretaris De burgemeester 

V 
ir. W.J. Tempel 
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RAADSINFORMATIEBRIEF 
17R.01059 

( ļ cmecntc 
W O E R D E N 

Van college van burgemeester en wethouders 

Datum 19 december 2017 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder Ten Hagen, waarnemend voor wethouder Koster 

Portefeuille(s) : Cultuur 

Contactpersoon : C. Stuart 

Tel.nr. : 06-25723619 

E-mailadres : stuart.c@woerden.nl 17R.01059 

Onderwerp: 

Voortgang Regiobibliotheek Het Groene Hart 

Kennisnemen van: 

Voortgang regionale samenwerking Bibliotheek Het Groene Hart 

Inleiding: 

Zoals toegezegd in de RIB van 19 november (17R.00967, zie ook lange-termijnagenda P-089) stuur ik u 
opnieuw een voortgangsnotitie over de regionale samenwerking in de Regiobibliotheek Het Groene Hart 
(HGH), mede naar aanleiding van de bestuurlijk overleg met de regio op 14 december j ľ . Tijdens deze 
bijeenkomst bespraken wij de reactie van de gemeente Oudewater op de brief van 20 juni, aangaande de 
onevenwichtige financiering door verschillende gemeenten. Hierna geven wij u inzicht langs welk proces of 
wij het komende half jaar met onze regiopartners toewerken naar een evenwichtiger partnerschap. 

Kernboodschap: 

Uitgangspunt van het college in Woerden is borging van de huidige dienstverlening van de 
bibliotheek in een evenwichtig financieringsarrangement, nu en voor de toekomst, in het hart van 
de samenleving. 
Maar het is een kwetsbaar evenwicht. De begroting van de gemeente Oudewater staat een verhoging van 
de bijdrage per inwoner niet zonder meer toe. Oudewater hecht echter wel degelijk inhoudelijk belang aan 
de waarde van een fysieke bibliotheek in haar gemeente. Maar zij moet roeien met de riemen die zij heeft. 
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Om die reden stelt zij 2 sporen voor: 

1. Oudewater wil het komende half jaar gebruiken om de kansen van een 
productbegrotingssystematiek ten volle te hebben verkend, alvorens een definitieve beslissing te 
nemen. Zij wil het gesprek in de regio voeren over de herijking van de basisdienstverlening en 
parallel hieraan externe middelen genereren via de provincie en daarnaast kansen verkennen in 
hun accommodatiebeleid. Die 3 inspanningen maken het hopelijk mogelijk partner te blijven in de 
regiobibliotheek. 

2. De kans bestaat dat dit niet tot een oplossing leidt. Zorgvuldig bestuur vraagt dan om een 
alternatief plan. Hiertoe wil zij ook de kansen verkennen van samenwerking met andere partners. 
Om ruimte te maken voor die keuze ziet Oudewater zich genoodzaakt om de huidige 
subsidierelatie te beëindigen per 1-1-2019. Niet om toekomstige samenwerking uitte sluiten maar 
om ruimte te maken voor een alternatief met oog voor redelijke en billijke termijnen. 

Reactie Reqiobibliotheek 
De regiobibliotheek heeft hier weliswaar teleurgesteld, doch constructief en met veerkracht op gereageerd. 
Vanuit hun eigen bestuurlijke verantwoordelijkheid, voelen zij de urgentie om minder kwetsbaar te zijn door 
verminderde kapitaalkracht van financiers. Hiertoe heeft hun bestuur reeds contact gezocht met andere 
regiobibliotheken over intensievere samenwerking. 

Effect op Woerden: 
Aan Woerden heeft HGH laten weten niet meteen om te vallen als Oudewater niet langer partner kan zijn. 
Wel achten zij dit op de langere termijn te kwetsbaar. 

De reactie van Oudewater maakt dat het college Woerden zich voor moet bereiden op meerdere scenario's 
om de toekomst te borgen. Zij ziet hierbij 3 sporen: 

1. Huidige regioverband, met een productbegroting als inkoopmodel, gericht op evenwichtige 
financiering van de basisdienstverlening. Om de huidige dienstverlening te borgen kunnen extra 
modules ingekocht worden binnen de bestaande begroting van Woerden. 

2. Intensievere samenwerking met een andere partnerbibliotheek in de provincie 

3. Stand-alone bibliotheek met kostenbeperkende maatregelen. 

Financiën: 

In alle scenario's is de huidige begroting taakstellend. 

Pagina 2 van 4 



Vervolg: 

Deze keuze in deze scenario's zal moeten worden verwerkt in de begroting 2019. U wordt daar via de 
gebruikelijke kanalen van op de hoogte gehouden. De planning en inrichting van dit proces wordt nu 
uitgewerkt. De portefeuillehouder is vanzelfsprekend bereid hierop een toelichting te geven in uw 
commissie indien u hier behoefte aan heeft. 

Bijlagen: 

Brief Oudewater 

De secretaris 

drs. M.H.J. van Kr ber MBA V.J oer 
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