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Ik meen er goed aan te doen de nieuwe informatie die met u gedeeld is tijdens de  behandeling van 
het raadsvoorstel programmacoordinator op 14 maart jl. nog even schriftelijk met u te delen. Tijdens 
de commissie sprak de directeur/bestuurder van Bibliotheek AanZet u toe en gaf een toelichting op de 
nieuwe plannen van de Rijksoverheid ten aanzien van bibliotheken. 

Per 1/1/2025 krijgen bibliotheken een zorgplicht. Ten grondslag aan de zorgplicht liggen drie 
maatschappelijke opgaven:
• Een geletterde samenleving; leesbevordering, leesplezier, bestrijden van laaggeletterdheid.
• Participatie in informatiesamenleving; informatiebemiddeling, hulp bij digitale overheid, 
digivaardigheid
• Leven lang ontwikkelen; kennisdelen, elkaar ontmoeten, inspireren en leren.

Staatssecretaris voor Cultuur Gunay Uslu, heeft in november brede kamersteun voor dit voorstel 
gekregen. Zij stelt dat in iedere gemeente een robuuste bibliotheek beschikbaar moet zijn vanaf 
2025.Het gaat in zo'n robuuste bibliotheek om het naast beschikbaar stellen van (digitale) collectie 
met name om leesbevorderingsprogramma’s, bestrijden laaggeletterdheid, taalhuizen, IDO 
( informatiepunten digitale overheid) ontmoeting en debat.

Vanuit het Rijk komen vanaf 2025 structurele middelen beschikbaar voor het realiseren van deze 
robuustheid. Gedacht wordt aan een bedrag tussen de 2 en 3 euro per inwoner. Daarnaast komen er 
ook subsidiemogelijkheden in de vorm van impulsgelden. 

Eigenlijk werken wij in Alblasserdam al twee jaar aan een robuuste bibliotheek, door het 
dienstverleningsconcept en de eerste aanzet tot een gezamenlijke programmering. Niet alleen met de 
partners in de Rederij, maar zeker ook met de partners in het Brughuis, onderwijs en anderen. Een 
programmamanager is feitelijk een onmisbare schakel in deze robuuste/community bibliotheek. Door 
het organiseren van activiteiten rondom thema’s en werken met het lokale netwerk, werk je op 
eigentijdse manier aan deze maatschappelijke opgaven. 

Zonder programmamanager kan er geen invulling worden gegeven aan een programmering. De 
programmamanager is bij voorkeur in dienst bij de openbare bibliotheek, opdat hij/zij neutraal is en 
niet gekleurd door een organisatie of opdracht. 

Ik heb tijdens de commissie toegezegd dat, indien u besluit tot het instemmen van het aanstellen van 
een nieuwe programmacoordinator (met het concept programmaplan als richting), ik na een jaar het 
resultaat met u deel. Echter gelet op een arbeidscontract van een jaar maak ik hier, met uw permissie,
negen maanden van. Gedurende deze negen maanden monitoren we het aantal deelnemers en 
bezoekers en de waardering voor de programmaonderdelen. Wel wil ik graag van uw raad nog weten 
wanneer dit resultaat goed genoeg is om ook structurele middelen vrij te maken voor deze 
programmacoordinator. De negen maanden starten op 1 april a.s. Uiterlijk in februari 2024 krijgt uw 
raad de rapportage voor besluitvorming over het vervolg.
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