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Inleiding
Bijgaand treft u het eindadvies voor de inrichting van het nieuwe Utrechtse bibliotheeknetwerk van de
Stuurgroep Modernisering Utrechts Bibliotheekwerk (MUB), waarin vertegenwoordigers van bibliotheken en
gemeenten participeren. In opdracht van uw college heeft de Stuurgroep twee jaar intensief gewerkt aan de
totstandkoming van het eindadvies, waarbij is gekozen voor een bottom-up aanpak. Talloze stuurgroep-
vergaderingen, vele werkgroepen en diverse werkconferenties zijn georganiseerd om tot dit resultaat te komen.

Zoals landelijk is aangegeven (Rapport Meijer) ligt de kern van de bibliotheekvernieuwing besloten in de fusie
van lokale naar regionale bibliotheken. Op basis van het eindadvies zullen in de provincie Utrecht de 42 lokale
bibliotheekorganisaties worden teruggebracht tot circa zeven regionale bibliotheken (aparte rechtspersonen), die
een aantal taken collectief ten uitvoer (laten) brengen. Hiertoe organiseren de regionale bibliotheken zich in de
Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken (SUB, aparte rechtspersoon). Het merendeel van deze taken zal worden
ondergebracht bij de op te richten serviceorganisatie (SO), die wordt gevormd uit de huidige PBCU en enkele
facilitaire afdelingen van zelfstandige bibliotheken. De PBCU in oude vorm houdt op te bestaan.

De schaalvergroting en taakverschuiving maken een kwaliteitsslag mogelijk, die met de inzet van de provinciale
middelen en de te behalen inverdieneffecten daadwerkelijk kan worden vormgegeven. Belangrijk daarvoor is de
realisatie van één bibliotheekautomatiseringssysteem, waarmee de bibliotheken onderling kunnen communiceren
én de Utrechtse burgers toegang krijgen tot alle bibliotheekcollecties in de provincie. De financiering van dit
systeem onder de vlag van "Ureka! Utrechtse Poort Tot Kennis" is voorzien vanuit Agenda 2010, die is
opgenomen in dit voorstel. Voor de financiering van het nieuwe bibliotheeknetwerk worden de bestaande
PBCU-subsidie en het hiervoor gereserveerde geld van het coalitie-accoord aangewend. Ook de
inverdieneffecten die uit de samenwerking vloeien zullen ten goede komen van het Utrechtse bibliotheekwerk.
Door deze operatie wordt de achterstand in het Utrechtse bibliotheekwerk grotendeels ingelopen.

Financiën
De provincie Utrecht heeft voor de bibliotheekvernieuwing de volgende middelen ter beschikking:
• de huidige middelen voor de PBCU: € 1,28 miljoen structureel
• de huidige middelen voor de WSF: € 194.000 structureel
• de in het coalitieaccoord opgenomen € 3 miljoen incidenteel
• de in het coalitieaccoord opgenomen jaarlijkse € 1 miljoen gedurende de collegeperiode van vier jaar.
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a) inzet structurele middelen
De provinciale middelen voor de periode 2005-2008 voor het nieuwe bibliotheeknetwerk ter grootte van jaarlijks
€ 2,47 miljoen bestaan uit het huidige subsidie ad € 1,47 miljoen (totaal) en een additioneel beschikbaar gesteld
bedrag van jaarlijks 1 miljoen op grond van het coalitie-accoord. Naast het genoemde extra bedrag van
€ 1 miljoen zullen de bibliotheken uiteindelijk (na de overgangsfase) de beschikking krijgen over een structureel
inverdieneffect (schaalvoordeel) van netto € 805.000. Van deze aanvullende baten is € 737.000 nodig ter
dekking van de nieuwe taken en producten. Voor kwaliteitsvernieuwing door de regionale bibliotheken in de
komende jaren resteert derhalve een bedrag van structureel € 1.068.000 (zie toelichting, bijlage I/II).

b) inzet incidentele middelen
Van de nog beschikbare incidentele middelen ad € 2.550.000 zal thans (voor 2005) € 2 miljoen worden
aangewend ter dekking van de hierna genoemde proces- en frictiekosten (zie toelichting) en het restant ad
€ 550.000 worden gestort in een te vormen bestemmingsreserve. Het betreft de volgende proces- en
frictiekosten:
* Opbouw SUB    € 100.000
* Ondersteuning Provincie Utrecht      € 200.000
* Startbijdrage inverdieneffecten € 1.235.000
* Directievoering procedure     €  65.000
* Centraal collectioneren       € 400.000

De onder a) genoemde inverdieneffecten van € 805.000 zijn bruto en doen zich vooral voor bij de grote
bibliotheken. Deze inverdieneffecten worden verminderd: de grote bibliotheken krijgen een impliciete “korting”
op hun budget van € 494.000 doordat zij drie netwerktaken (WSF, digitale dienstverlening, catalogus) voortaan
om niet zullen leveren. De bruto inverdieneffecten zullen in de overgangsfase eerst geleidelijk worden
gerealiseerd. De levering om niet van bovenbedoelde taken zal echter al vanaf 1 januari 2005 gestalte krijgen.
Voorgesteld wordt de effecten van deze “korting” ook geleidelijk te laten optreden door de bibliotheken
compensatie te bieden middels een startbijdrage van in totaal € 1.235.000. De berekening hiervan is opgenomen
in bijlage II.
Daarnaast heeft de provincie vanuit de Agenda 2010 incidenteel middelen gereserveerd voor de modernisering
van het bibliotheekwerk, waarvan thans € 711.000 benodigd is voor de realisatie van het ICT-systeem voor het
bibliotheekwerk.

Effecten
Het nieuwe bibliotheeknetwerk leidt tot een verregaande samenwerking tussen alle openbare bibliotheken, zowel
groot als klein. De bibliotheken worden daarbij ondersteund door een eigen SO, die de opvolger vormt van de
PBCU. Met de extra middelen, vermeerderd met de te behalen inverdieneffecten,  worden in het netwerk de
volgende nieuwe producten gefinancierd: vernieuwde ICT, digitale dienstverlening, catalogus, product-
ontwikkeling en marketing. Daarnaast worden rechtstreekse middelen vrijgemaakt voor kwaliteitsvernieuwing
binnen de regionale bibliotheken.

Communicatie
Het eindadvies van de stuurgroep is onderwerp geweest van een inspraakronde. Reacties van gemeenten en
bibliotheekorganisaties zijn daarin verwerkt. Het GS-besluit wordt met een toelichtende brief en het eindadvies
als bijlage zo spoedig mogelijk na het GS-besluit verzonden onder deze doelgroepen. Het eindadvies is vanaf dat
moment dan ook openbaar.  In deze mailing loopt ook een populaire versie van het eindadvies mee. Partijen
kunnen inspreken tijdens de commissievergadering op 15 november. Het GS-besluit wordt openbaar gemaakt
richting media door middel van een provinciaal persbericht. Na besluitvorming in PS wordt medio december een
symposium georganiseerd over de toekomst van het vernieuwde bibliotheekwerk in de provincie Utrecht.

Wij stellen op basis van het brede draagvlak voor het eindadvies van de Stuurgroep met enkele aanscherpingen
over te nemen. Hierbij wordt voorzien in een overgangsperiode van vier jaar (2005-2008), waarin de regionale
bibliotheken, de serviceorganisatie en het samenwerkingsband van bibliotheken (SUB) zich moeten vormen en
verder uitkristaliseren. Verder stellen we aanvullend aan het eind van de overgangsperiode een evaluatie voor en
de resultaten hiervan te betrekken bij de definitieve vormgeving van het Utrechtse bibliotheekwerk. Voor de
uitwerking van het stuurgroepadvies en de financiële invulling verwijzen wij naar de toelichting, waarin
achtereenvolgens wordt ingegaan op de context, het eindadvies, het provinciaal standpunt en de implementatie.
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Besluit

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 16 december 2004

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 5 oktober 2004, dienst MEC/Agenda 2010,
nummer2004MEC001731i;

Gelezen;

� de motie van Provinciale Staten dd. 8 maart 2002, waarmee de opdracht is verstrekt "om tot een
samenhangend netwerk te komen van regionale bibliotheken met een aantal gemeenschappelijke
back-office voorzieningen"

� het eindadvies van de Stuurgroep Modernisering Utrechts Bibliotheekwerk, waarin de inrichting
van het nieuwe Utrechtse bibliotheeknetwerk wordt voorgesteld

Overwegende;

� de noodzaak tot landelijke herstructurering van  het openbaar bibliotheekwerk en de aan de
provincie toebedeelde regierol op basis van het  rapport van de Stuurgroep "Meijer" en het hiertoe
afgesloten koepelconvenant van het Ministerie van OCW, IPO en VNG

� de huidige achterstandssituatie van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht
� de maatschappelijke kansen voortvloeiend uit de herpositionering van de bibliotheek als centraal

informatieloket en lokaal trefpunt

Besluiten:

� in te stemmen met de hoofdlijnen van het eindadvies van de Stuurgroep Modernisering Utrechts
Bibliotheekwerk, met in achtneming van de in de toelichting genoemde aanscherpingen

� voor de uitvoering van het eindadvies de volgende bedragen beschikbaar te stellen:
* de jaarlijkse subsidiebijdrage aan de PBCU en de WSF-functie, totaal € 1,47 miljoen
* de voor het bibliotheekwerk bestemde incidentele middelen van het coalitie-accoord, betreffende
het jaarlijkse bedrag gedurende de collegeperiode van € 1 miljoen en € 3 miljoen incidenteel
* uit het budget Agenda 2010 € 711.000 ter realisatie van het nieuwe ICT-systeem voor het
Utrechtse bibliotheekwerk

� de subsidieregelingen betreffende de PBCU en WSF-functie per 1 januari 2005 in te trekken
� het in de vorm van de toelichting bij dit besluit opgenomen plan "Vormgeving Utrechts

Bibliotheeknetwerk 2005-2008" vast te stellen, dat onvoorwaardelijk geldt als leidraad voor de
uitvoering van het eindadvies.

voorzitter,

griffier,
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Toelichting op PS-besluit nr. PS2004ZCW12,  dd. 6 december 2004
Vormgeving Utrechts bibliotheeknetwerk 2005-2008

1. Inleiding

1.1 De Stuurgroep presenteert
Bijgaand treft u het eindadvies voor de inrichting van het nieuwe Utrechtse bibliotheeknetwerk
(bijlage IV) van de Stuurgroep Modernisering Utrechts Bibliotheekwerk (MUB). De Stuurgroep
bestaat uit vertegenwoordigers van bibliotheken en gemeenten onder voorzitterschap van
burgemeester Swillens van Wijk bij Duurstede. De provincie, evenals de Provinciale
Bibliotheekcentrale Utrecht (PBCU), is adviserend lid van de Stuurgroep. In opdracht van uw college
heeft de Stuurgroep twee jaar intensief gewerkt aan de totstandkoming van het eindadvies, waarbij is
gekozen voor een bottom-up aanpak. Talloze stuurgroepvergaderingen, vele werkgroepen en vier
werkconferenties zijn georganiseerd om tot dit resultaat te komen.

Sleutelwoorden voor de landelijke bibliotheekvernieuwing zijn samenwerking, schaal-vergroting,
kwaliteitsimpuls en klantgerichtheid. De kern van de vernieuwing ligt besloten in de fusie van lokale
naar regionale bibliotheken (landelijk basisbibliotheek genoemd). In Utrecht zullen naar verwachting
zeven tot acht regionale bibliotheken ontstaan, die een aantal taken collectief ten uitvoer (laten)
brengen. Deze bibliotheek-organisaties richten hiertoe met provinciale ondersteuning een facilitaire
service-organisatie op, waarvan de PBCU deel uitmaakt. Voor de financiering van het nieuwe netwerk
worden de PBCU-subsidie en het hiervoor gereserveerde geld van het coalitie-accoord aangewend.
Ook de inverdieneffecten zullen ten goede komen van het bibliotheekwerk. Het College onderschrijft
het eindadvies van de Stuurgroep en heeft veel waardering voor het voorbereidende werk en het
intensieve overleg met het bibliotheekveld. Het eindadvies vormt de basis voor deze GS-reactie.

1.2 Vertrekpunt

De bibliotheek is goud
Bibliotheekwerk is een wettelijke overheidstaak, waarmee veel geld is gemoeid. De openbare
bibliotheek heeft tot doel “het verstrekken van middelen en diensten met een gevarieerd aanbod van
media om tegemoet te komen aan de behoeften van personen en groepen ten behoeve van onderwijs,
informatie en persoonlijke ontplooiing, waaronder ook recreatie en vrije tijd”. Openbare bibliotheken
vervullen een belangrijke rol in de ontwikkeling en instandhouding van een democratische
samenleving door ieder individu toegang te bieden tot een breed en gedifferentieerd spectrum van
kennis, ideeën en meningen. De bibliotheek staat dan ook midden in de samenleving: nog steeds
bezoekt circa eenderde van alle Nederlanders de bibliotheek. Door de snelle opmars van ICT staat de
bibliotheek voor de uitdaging haar informatiefunctie te behouden en te versterken. De centrale
informatiefunctie van de bibliotheek kan ook door andere maatschappelijke organisaties worden benut.
Tot dusver gebeurt dit in beperkte mate, bijvoorbeeld in de vorm van folderbalies. Maar een
verregaande samenwerking kan ontstaan wanneer de bibliotheek met andere voorzieningen in één
gebouw is gehuisvest, waarbij een integrale aanpak resulteert in een brede programmering op het vlak
van inburgering, educatie, cultuur en vrijetijdsbesteding. En niet alleen fysiek, ook virtueel kan de
bibliotheek een voortrekkersrol vervullen door het ontwikkelen en bundelen van digitale informatie.
De bibliotheek als voorportaal van alle informatie van het publieke domein, waaronder de overheid.
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De rol van het Rijk
De organisatiestructuur van het bibliotheekwerk vormt al jaren een obstakel voor vernieuwing. De
huidige structuur dateert uit de jaren ’60, toen het onderscheid tussen grote zelfstandige bibliotheken
en kleine bibliotheken - aangesloten bij provinciale bibliotheekcentrales - bibliotheken is ontstaan.
Deze tweedeling vloeide voort uit de decentralisatie van rijksmiddelen voor het bibliotheekwerk,
waarbij gemeenten met meer dan 30.000 inwoners rechtstreeks geld ontvingen en gemeenten met
minder dan 30.000 inwoners via de provincies. Vanaf de jaren ’80 heeft het Rijk verschillende
pogingen ondernomen om tot een vernieuwing van het bibliotheekstelsel te komen. Met het rapport
“Open poort tot kennis” van de stuurgroep Herstructurering openbaar bibliotheekwerk (“stuurgroep
Meijer”) uit 2000 is het Rijk hierin eindelijk geslaagd. In dit rapport wordt het bibliotheekwerk als
volgt gepositioneerd:

Sterkte Zwakte
grote spreiding, dicht netwerk geringe innovatiekracht
lage kosten voor de klant geringe marktgerichtheid collectie
groot bereik onder de bevolking ineffectieve bestuursstructuur
erkenning als basisvoorziening vergrijzing personeel; veel vrijwilligers
schatkist aan informatie onbekendheid met leden/partners

De belangrijkste aanbeveling van het rapport Meijer is dat het nieuwe bibliotheekstelsel niet aanbod-, maar
vraaggeoriënteerd moet worden ontwikkeld. Dit betekent dat de behoeften van (potentiële) gebruikers als
uitgangspunt gelden. Er dienen sterke regionale bibliotheken ("basisbibliotheken") te ontstaan, die op basis van
een afgebakend takenpakket worden gefaciliteerd door een netwerkorganisatie. Hiertoe dienen de PBC’s te
worden omgevormd tot serviceorganisaties en de bij de PBC’s aangesloten bibliotheken onderling en met
zelfstandige bibliotheken te fuseren. De gevraagde investering voor de ingrijpende organisatie-omslag en ICT-
innovaties bedraagt landelijk circa € 500 miljoen, waarvan € 100 miljoen in ICT. Voor het nieuwe stelsel heeft
de stuurgroep de volgende uitgangspunten geformuleerd:
• onbelemmerende, uitnodigende toegang voor iedere burger (oprichting “gebruikersraden”)
• pluriforme en onafhankelijke informatievoorziening
• professionele toepassing ICT
• relatienetwerk met culturele, educatieve en sociaal-maatschappelijke instellingen.

In navolging van het rapport Meijer hebben OCW, VNG en IPO voor de uitvoering hiervan in 2001
een convenant ondertekend, dat recentelijk met een extra aanvulling nogmaals is bekrachtigd. In het
zogenaamde koepelconvenant staan de taken en inspanningsverplichtingen van de drie overheden
benoemd. De huidige noodzaak voor vernieuwing wordt door het Rijk onderschreven met een extra
financiële inbreng van jaarlijks € 20 miljoen vanaf 2007. De regierol van het vernieuwingsproces is
toebedeeld aan de provincies. Het Rijk zal hierbij de wijze waarop de provincies omgaan met het
trekkerschap en financiële middelen nauwlettend volgen. Voor wat betreft de gemeentelijk inspanning
is in de aanvulling van het koepelconvenant een ondergrens van het subsidiebedragi ("instapniveau")
voor het bibliotheekwerk geintroduceerd. Gemeenten krijgen tot 2007 de tijd om te voldoen aan dit
instapniveau, willen zij in aanmerking komen voor een rijksbijdrage voor bibliotheekwerk. Deze
bijdrage zal via de provincies ter beschikking komen.

Ontwikkelingskaders provincie Utrecht

Huidige situatie
In de provincie Utrecht met 32 gemeenten bestaan momenteel 41 bibliotheek-organisaties en 70
bibliotheekfilialen. De jaarlijkse uitgaven aan het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht bedragen
circa € 30 miljoen, die voor 95% bestaat uit gemeentelijke subsidies. Landelijk bezien is de
overheidsbijdrage in onze provincie het laagst. Voor gemeenten bedraagt de gemiddelde bijdrage voor
het bibliotheekwerk inclusief huisvestingslasten jaarlijks € 25 per inwoner, de Utrechtse gemeenten
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(m.u.v de stad Utrecht) besteden jaarlijks gemiddeld € 15 per inwoner. Meer dan de helft van de
Utrechtse gemeenten voldoen momenteel niet aan de landelijke “instapniveaus”. Voor provincies geldt
een gemiddelde jaarlijkse bijdrage van circa € 3 per inwoner; de provincie Utrecht betaalt jaarlijks € 1
per inwoner. De jaarlijkse provinciale bijdrage bedraagt momenteel € 1,28 miljoen. De modernisering
van het Utrechtse bibliotheek-werk is dan ook in de eerste plaats een belangrijke inhaalslag, die met
het gereserveerde bedrag van het coalitie-accoord kan worden gerealiseerd. Met deze extra middelen-
inzet komt voor de periode van het collegeprogramma de jaarlijkse provinciale bijdrage op € 2,12 per
inwoner.

Wat de provincie wil
Het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht heeft tientallen jaren (evenals het Rijk en vele gemeenten)
weinig aandacht gekregen, waardoor ook landelijk gezien een achterstandsituatie is ontstaan. De
problemen in het bibliotheekwerk werden manifest met de financiële malaise bij de PBCU. Ter
behoud van de dienstverlening van de PBCU en hiermee de openstelling van 42 bibliotheekfilialen
heeft Provinciale Staten hiertoe in 2002 € 3 miljoen extra beschikbaar gesteld. In datzelfde jaar ketste
de beoogde fusie af tussen de PBCU en de Gemeentelijke Bibliotheek Utrecht (GBU). Door een
verstoorde vertrouwensrelatie van de provincie en PBCU met de gemeenten en de bibliotheken besloot
PS daarop de Stuurgroep MUB te installeren met als opdracht te komen tot een breed gedragen
standpunt betreffende de inrichting van het Utrechtse bibliotheekwerk. Daarnaast besloot PS niet
alleen het bibliotheekwerk te willen herstructureren, maar tevens een impuls te geven aan de
modernisering hiervan. Hiertoe is het projectplan “Ureka! Utrechtse Poort Tot Kennis” (Agenda
2010/dienst MEC) opgesteld, dat onderliggende motie van Provinciale Staten als vertrekpunt heeft:

Motie Provinciale Staten op 8 maart 2002
Overwegende, dat:
- de technologische ontwikkeling grote consequenties heeft voor de manier waarop mensen

informatie vergaren;
- het belangrijk is dat alle inwoners van onze provincie -ongeacht woonplaats, inkomen of

opleiding- gebruik kunnen maken van een publieke informatievoorziening;
- de bibliotheken hierin een belangrijke rol kunnen spelen;
- daarvoor een organisatorische kwaliteitsimpuls voor het bibliotheeknetwerk noodzakelijk is, in lijn

met de adviezen van de commissie Meijer,
van mening dat -op zich zeer wenselijke!- investeringen in technologische vernieuwing bij de
bibliotheken alleen effectief kunnen zijn wanneer tegelijkertijd de organisatie in een moderne
jas gestoken wordt, wijzigen de toelichting van het voorstel "Ureka! Utrechtse Poort Tot Kennis" als
volgt:

"Het kwaliteitsniveau van bibliotheken in de provincie verschilt zeer. De samenwerking en synergie
tussen de zelfstandige gemeentelijke bibliotheken, de 31 bibliotheken aangesloten bij de PBCU en een
aantal gespecialiseerde bibliotheken in de provincie zijn niet optimaal. Het is wenselijk om tot een
samenhangend netwerk te komen van basisbibliotheken, met een aantal gemeenschappelijke back-
office voorzieningen. Dat moet leiden tot een verruiming van het aanbod, een betere balans tussen het
aanbod in een filiaal, de omvang van het verzorgingsgebied en de behoefte van de gebruiker.
Resultaat van het project moet zijn dat de bibliotheekorganisatie is geschoeid op nieuwe leest en
organisatorisch en technologisch is toegerust voor de informatievraag in de 21e eeuw. De huidige
PBCU zal in het kader van dit project worden omgevormd c.q. geïntegreerd in de nieuwe organisatie."

Provinciale Staten hebben het projectresultaat voor “Ureka! Open Poort Tot Kennis” gedefinieerd als
een nieuw bibliotheekstelsel met een hoogwaardige technologische infrastructuur, waarmee twee
ontwikkelingssporen kunnen worden onderscheiden:
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1. de vormgeving van het herstructureringsproces; vorming van regionale bibliotheken, omvorming
van PBCU tot SO, aanvullende bibliotheekinhoudelijke vernieuwing (collectionering,
deskundigheidsbevordering, facilitering)

2. de realisatie van de informatie-infrastructuur; ontwikkeling en aanschaf ICT voor bibliotheekwerk,
stimulering ontwikkeling van multifunctionele bibliotheekaccommodaties.

Ad 1.
De herstructurering van het bibliotheekwerk geldt als randvoorwaarde voor de daadwerkelijke
vernieuwing. De bestaande structuur met grote zelfstandige bibliotheken kleine “aangesloten”
bibliotheken staat vernieuwing in de weg. Dit geldt met name voor de kleine bibliotheken, die worden
bemenst met een lokaal bestuur, een filiaalhoofd van de PBC en diverse plaatselijke vrijwilligers. De
kleine en grote bibliotheken werken onderling nauwelijks tot niet samen, waardoor innovatie en
kostenbesparingen tot een minimum beperkt blijven. Door fusie tot regionale bibliotheken komen deze
voordelen binnen handbereik en kunnen de nieuwe bibliotheekorganisaties het dienstenpakket van de
SO gaan bepalen. De meer vraaggestuurde SO dient te ontstaan uit de PBCU en enkele taakclusters
van zelfstandige bibliotheken. Hiermee zal een einde komen aan de eenzijdige, traditionele
subsidierelatie van de provincie met de PBCU.

Ad 2.
ICT vormt de uitdaging voor het bibliotheekwerk, waarmee de informatiefunctie verregaand kan
worden ingevuld. Een nieuw ingericht bibliotheeknetwerk kan pas functioneren vanuit één
bibliotheekautomatiseringssysteem, waarmee diensten en producten onderling en naar de gebruiker toe
kunnen worden geleverd. De digitale infrastructuur (breedband) dient hierop te worden aangepast. Het
ICT-systeem en infrastructuur vormen de basis voor het internet-informatieloket van de bibliotheek.
Daarnaast dient de bibliotheek breed te worden gepositioneerd in en uitnodigend te zijn voor de lokale
gemeenschap. Hiertoe dienen multifunctionele bibliotheekacommodaties te worden ontwikkeld,
waarbij de bibliotheek wordt gekoppeld aan andere maatschappelijke en commerciële voorzieningen.

2. Eindadvies Vormgeving Utrechts Bibliotheekwerk

Begin dit jaar heeft uw Staten het voorkeursmodel voor de inrichting van het Utrechtse
bibliotheeknetwerk op hoofdlijnen geaccordeerd. De Stuurgroep MUB heeft het laatste half jaar hard
gewerkt aan de vervolmaking van het eindadvies. Hiertoe is een inspraakprocedure gevolgd, waarbij
regiobijeenkomsten zijn georganiseerd en alle bibliotheken en gemeenten zijn aangeschreven. Op
basis van de reacties is aan het voorkeursmodel een overgangsfase toegevoegd, waarbij het accent
meer is gelegd op de bevordering van de samenwerking. Hiertoe is met name de positie van de SO in
het netwerk verstevigd. Het eindadvies is resultaat van een zorgvuldige afweging van de verschillende
belangen, vertegenwoordigd door de aangesloten bibliotheken, zelfstandige bibliotheken, GBU,
PBCU, gemeenten en provincie.

2.1 Hoofdlijnen van het advies
Voorliggend eindadvies van de Stuurgroep MUB (bijgevoegd) beschrijft de inrichting van het
Utrechtse bibliotheekwerk voor de overgangsfase (2005-2008) en de eindfase (2009-2012). De huidige
situatie kenmerkt zich door individueel opererende bibliotheken en een aanbodgestuurde PBCU. In de
uiteindelijke eindfase is een meer vraaggericht netwerk ontstaan, waarbij de regionale bibliotheken in
een samenwerkingsverband vorm en inhoud van het Utrechtse bibliotheekwerk bepalen. Meer
vraaggericht betekent dat er een netwerk ontstaat waarin de bibliotheken producten en diensten
definiëren en (laten) ontwikkelen op basis van kennis en ervaringen met de gebruikers in de front-
office van de bibliotheek. De besluitvorming hierover is in de eindfase een verantwoordelijkheid van
de Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken (SUB). Dit betekent dat in de toekomst het takenpakket
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van de SO (lees: PBCU) zal worden bepaald de bibliotheken. Daarnaast worden de grote voordelen in
het netwerk bereikt door samenwerking, die tot dusver grotendeels ontbreekt. Vanwege de beoogde
kwaliteitsslag en de forse kostenbesparing is gekozen voor verplichte afname van een aantal
producten. Daarbij spelen ook aspecten als de duurzaamheid van de investeringen (ICT) en de
continuïteit van de SO een rol. De kern van het advies bestaat uit de volgende elementen:

1) Overgangsfase 2005-2008
De overgangsfase verschilt van de eindfase met betrekking tot de aansturing. In de overgangsfase
vervult de SUB een adviesfunctie voor de provinciale bestedingen aan de netwerkproducten. In de
overgangsfase moeten de regionale bibliotheken nog deels ontstaan en het samenwerkingsverband
moet nog nader worden vormgegeven. Bovendien kan de SO zich in deze periode waarmaken.
Daarnaast behoudt de provincie door de rechtstreekse relatie met de leveranciers vooralsnog volledig
zeggenschap over de middelen. De gekozen periode 2005-2008 is gekoppeld aan het
cultuurprogramma.

2) Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken (SUB)
De beoogde kwaliteits- en efficiencyslag komt tot stand door samenwerking. Hiertoe fuseren komend
jaar 42 bibliotheekorganisaties tot 7 à 8 regionale bibliotheken (nieuwe rechtspersonen). Daarnaast
organiseren deze bibliotheekorganisaties zich nog eens in één rechtspersoon: de SUB. Met de SUB
maakt de provincie afspraken voor wat betreft mede financiering van bibliotheek-producten en -taken.
In de overgangsfase maakt de provincie met advies van het SUB nog afspraken met de leveranciers, in
de eindfase maakt de SUB afspraken met de leveranciers. Hiermee vervult de SUB een
budgethoudende en aanbestedende functie. Voor de borging van de middeleninzet wordt de SUB
hierbij ondersteund door een inkoopcommissie, die de zakelijke belangen van de aanbesteding zal
behartigen. De inkoopcommissie vervult een aan de SUB verbonden ondersteunende rol en zal
overeenkomstig de positionering van de SUB in de overgangsfase een adviesfunctie en in de eindfase
een aanbestedende functie vervullen.

3) Serviceorganisatie (SO)
De SO is het “shared service centre” ten dienste van de bibliotheken. De SO is verantwoordelijk voor
de uitvoering van de collectieve taken/producten. De SO is een nieuwe organisatie en ontstaat uit
grotendeels de “oude” PBCU en enkele facilitaire onderdelen van zelfstandige bibliotheken, met name
van de Gemeentelijke Bibliotheek Utrecht (GBU).

4) Collectieve taken
Omwille van de grote voordelen is gekozen voor verplichte afname van een aantal producten/taken.
Dit zijn de zogenaamde “stelseltaken”, die onder toezicht van de SUB bij de SO worden uitgevoerd.
Nader beschouwd worden de stelseltaken door de eigen “shared service centre” in eigen beheer
uitgevoerd. Hierbij zijn in het eindadvies voor de overgangsperiode alle overheadkosten van de SO
toegeschreven naar de stelseltaken. Daarnaast worden ook “overig collectieve taken” en “aanvullende
taken” onderscheiden, waarvoor een marktwerking geldt. Omwille van het collectieve voordeel stelt
de Stuurgroep voor deze taken gezamenlijk te beleggen bij een aantal leveranciers, waaronder de SO.
De gezamenlijke uitvoering van de collectieve taken vormt de kern van het nieuwe
bibliotheeknetwerk. Het betreft de volgende taken (eindadvies p.12): stelseltaken (ICT, transport en
product-ontwikkeling), overige collectieve taken (OBL, WSF/IBL, collectioneren, digitale
dienstverlening, bibliobus) en aanvullende collectieve taken (catalogus, huurcollecties, marketing,
administratie (P&O, F)).
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2.2 Uitgangspunten voor financiering
De openbare bibliotheken zijn primair lokale voorzieningen, die in onze provincie voor 95% door
gemeenten worden gefinancierd. De gemeentelijke middelen betreffen vooral de front-officetaken. Het
eindadvies gaat in op de netwerktaken, die met name de back-office betreffen. Hier ligt het provinciale
domein, dat zich tot dusver beperkt tot de PBCU en de kleine “aangesloten” bibliotheken. Het
eindadvies geeft aan op welke wijze met de provinciale middelen een krachtig bibliotheeknetwerk kan
worden ontwikkeld in Utrecht. Het beschikbare provinciale budget bestaat uit het jaarlijkse PBCU-
subsidiebedrag van  € 1,28 miljoen, de WSF1-subsidie van € 194.000 en het gereserveerde bedrag van
jaarlijks € 1 miljoen uit het coalitieaccoord gedurende de collegeperiode.

Het door de stuurgroep gepresenteerde financieringsvoorstel (bijlage I) geldt voor de overgangsfase en
heeft het karakter van een “package deal”, waarmee zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de
diverse belangen en de posities van de verschillende partijen. De Stuurgroep presenteert het
financieringsvoorstel dan ook als “een niet amendeerbaar samenhangend pakket”, waarbij de volgende
uitgangspunten zijn gehanteerd:
1) De beschikbare provinciale middelen worden ingezet om concrete producten en diensten ten

behoeve van het Utrechtse bibliotheeknetwerk te realiseren.
2) De Stuurgroep heeft de collectieve taken vastgesteld, de kosten hiervan in kaart gebracht en

hierover de financiële middelen verdeeld (bijlage I). Eén uitzondering op de financiering van de
collectieve taken wordt voorgesteld: een bijdrage voor directievoering, zodat vernieuwing in de
regionale bibliotheken daadwerkelijk gestalte kan krijgen (deze bijdrage dient tevens ter
compensatie van het “wegvallen” van de drie rayondirecteuren eind jaren ’90).

3) Bij de verdeling van de provinciale middelen is voor voorliggende periode rekening gehouden met
de historisch ontstane verschillen tussen zelfstandige en aangesloten bibliotheken.

4) De inverdieneffecten komen ten gunste van alle bibliotheken, onder de voorwaarde dat alle
bibliotheken participeren en er geen nadere gemeentelijke bezuinigingen plaatsvinden. Dit bedrag
is exclusief het grote inverdieneffect dat op termijn kan voortvloeien uit het centraal collectioneren
(zie paragraaf 3).

5) Voor taken betreffende de primaire bedrijfsvoering betalen de bibliotheken een substantiële eigen
bijdrage (toepassing profijtbeginsel).

6) Het financiële voordeel per regionale bibliotheek is op basis van redelijkheid en billijkheid
afgewogen, waarbij alle regionale bibliotheken er ongeveer dezelfde mate financieel op vooruit
dienen te gaan.

Het directe financiële voordeel van de Utrechtse bibliotheken bedraagt in totaal ruim € 1 miljoen
(bijlage II). Met het uiteindelijke (nadat de inverdieneffecten volledig zijn gerealiseerd) financiële
voordeel dienen de regionale bibliotheken de vernieuwing op regionaal niveau vorm te geven, zodat
het cultureel ondernemerschap daadwerkelijk zichtbaar wordt. Daarnaast profiteren de regionale
bibliotheken van een aantal nieuwe taken, die met de inverdieneffecten in feite “om niet” worden
geleverd: digitale dienst-verlening, centrale catalogus en de productontwikkeling. En het is uiteindelijk
de Utrechtse burger die in toenemende mate gebruik zal maken van het uitgebreide, sterk verbeterde
dienstenaanbod op provinciaal, regionaal en lokaal niveau.

Het voorliggende financieringsvoorstel betreft de overgangsperiode 2005-2008. Voor de periode
2009-2012 zullen opnieuw financieringsafspraken met de regionale bibliotheken en de SO worden
gemaakt, waarbij het historische onderscheid tussen aangesloten en zelfstandige bibliotheken vervalt.
Tevens dienen voor de nieuwe periode 2009-2012 nieuwe middelen te worden gevraagd, aangezien de
gelden van het coalitieaccoord slechts de overgangsfase dekken. Voorts dienen de gelden van het
coalitie-accoord voor 2004 ter beschikking te komen in het jaar 2008, zodat de financiering van de
gehele overgangsperiode 2005-2008 is gedekt.

 
1 WSF = Wetenschappelijke SteunFunctie van de openbare bibliotheek; een dienst waarmee specifieke boeken en media op
aanvraag wordt geleverd.
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3. De provincie aan zet

3.1 Aanvullingen op het eindadvies
Het eindadvies wordt op hoofdlijnen volledig onderschreven. De overgangsperiode vormt een
evenwichtige basis, die de komende jaren kan worden vervolmaakt. De provincie wil vanuit haar eigen
verantwoordelijkheid een vijftal aanvullende beleidaccenten plaatsen.

I. Perspectieven voor de eindfase
Met de eindfase treedt het meer vraaggerichte netwerk in werking, met behoud van de
samenwerkingsvoordelen. De provinciale middelen gaan naar de SUB, de SUB sluit contracten met
leveranciers. De SUB vervult de regierol in de provincie, de provincie toetst de SUB. De provincie zal
als hoofdfinancier een belangrijke randvoorwaardenscheppende taak blijven vervullen. Van groot
belang is dat gemeenten niet achterblijven op de extra financiële inspanningen van het Rijk en de
provincie. Het Rijk heeft hiertoe besloten dat alleen gemeenten kunnen profiteren van de
rijksmiddelen indien de bibliotheeksubsidie voor 2007 voldoet aan het instapniveau. Willen de
financiële voordelen van de regionale bibliotheken niet teniet worden gedaan door gemeentelijke
bezuinigingen zijn ook provinciale maatregelen noodzakelijk. Wij stellen voor het rijksbeleid in dit
opzicht te volgen, met dien verstande dat gemeenten die na de overgangsfase niet het instapniveau
hebben bereikt, pas in de navolgende eindfase (2009 en verder) niet in aanmerking komen voor
provinciale middelen. Wat ons betreft krijgen gemeenten twee jaar langer de tijd om het gewenste
instapniveau te bereiken. Wij zullen dit ook naar het Rijk bepleiten.

Met de verhoogde middeleninzet uit het coalitieaccoord heeft de provincie tevens de ambitie om weer
bibliotheekbeleid te voeren. Voor verschillende beleidsterreinen herbergt de bibliotheek veel potentie,
zoals educatie, welzijn, cultuur en vrijetijdsbesteding. De provincie zal vanuit een meer integrale
aanpak hiervoor aanvullende randvoorwaarden scheppen. Ook zullen nieuwe kaders worden gesteld
ten aanzien van het bibliotheeknetwerk. Niet ondenkbaar is dat uiteindelijk binnen de provincie
Utrecht één bibliotheekorganisatie zal ontstaan.

II. Aansturing van de service-organisatie
Uw Staten heeft de opdracht verstrekt de PBCU om te vormen tot een servicegerichte organisatie. In
het eindadvies wordt gesteld dat de SO ontstaat uit een juridische omvorming van de PBCU, waarbij
voorts medewerkers uit bepaalde facilitaire afdelingen van enkele zelfstandige bibliotheken zullen
worden overgenomen (eindadvies, p.24). Hoewel het eindresultaat gelijk zal zijn, verloopt de
effectuering via een ander spoor. Een meer vraaggericht netwerk impliceert een SO ten dienste van de
bibliotheken. Dit betekent dat vanaf het begin de bibliotheken een sturende rol dienen te vervullen in
de opbouw van de SO. De bibliotheken dienen haar SO nader in te richten, waarin de “oude” PBCU
grotendeels en enkele facilitaire onderdelen van zelfstandige bibliotheken worden ondergebracht.
Verdere vormgeving van de SO is een taak van de SUB, de provincie draagt gedurende de
overgangsperiode de verantwoordelijkheid voor de te maken productovereenkomsten.

De samenwerking van de bibliotheekorganisaties dient primair van de grond te komen in de SUB.
Derhalve kiest de Stuurgroep voor participatie van de SO in de SUB, als adviserend lid. Voorts wordt
in het eindadvies de SO geduid als een stichting met een Raad van Toezicht (RvT), waarvan de leden
op basis van deskundigheid worden geselecteerd. Omwille van een SO ten dienste van de bibliotheken
stellen wij voor dat de belangrijkste partijen (regionale bibliotheken, GBU, overheden) een deskundig
lid voordragen. De GBU komt vanuit het oogpunt van de organisatorische borging van de over te
dragen ICT-medewerkers in ieder geval een bestuurszetel toe. Het voorzitterschap wordt bekleed door
een onafhankelijke deskundige, voor te dragen door de overheden. De PBCU kan een adviseur voor de
RvT leveren. De traditionele relatie tussen de PBCU en de provincie verdwijnt. Derhalve dient voor
start van de SO een ingangsdatum te worden benoemd, waarbij de PBCU middels statutenwijziging
verder zal gaan als SO. Het voorstel is per 1 januari 2005.
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III. Invulling van de taak “productontwikkeling”
In het eindadvies is de taak (facilitering van de) productontwikkeling toebedeeld aan de SO. De
gedachte is dat elke vorm van vernieuwing een organiserend kader kan gebruiken, waarmee kan
worden voorzien in de ontwikkeling en de verspreiding van het nieuwe product. Daadwerkelijke
innovatie zal echter vooral plaatsvinden in de front-office, in contact met de gebruiker. In dat opzicht
vervult de GBU een voortrekkersrol, waar provinciebreed de meeste vernieuwingen worden
doorgevoerd (kwaliteitszorg, RFID, inburgering, educatie-plus). Dit geldt in mindere mate eveneens
voor de op te richten regionale bibliotheek Eemland, waar thans Amersfoort een bijdrage levert aan de
digitale dienstverlening. Daarnaast dienen ook andere bibliotheekorganisaties te worden gestimuleerd
tot innovatie. In afwijking van het eindadvies wordt voorgesteld om de taak productontwikkeling te te
effectuëren op basis van hiertoe nader in te dienen projectvoorstellen door o.a. GBU, bibliotheek
Eemland, de overige regionale bibliotheken en de SO, onder advisering van de SUB. Op basis van
projectvoorstellen zullen wij de middelen voor productontwikkeling nader toedelen. Het verdient de
aanbeveling dat de bibliotheekorganisaties hierbij onderling afstemmen en waar mogelijk de projecten
in een samenhangend vernieuwingsprogramma gezamenlijk aanbieden. De SUB zal worden verzocht
hiertoe de coördinatie op zich te nemen.

IV. Collectioneren
Collectioneren is de kerntaak van het bibliotheekwerk: het selecteren en het aankopen van de collectie.
Elke bibliotheek stelt nog steeds individueel haar eigen collectieprofiel vast. De collectieprofielen van
alle bibliotheken komen echter voor circa 80% tot 90% overeen. Met subsidie van OCW hebben de
Utrechtse bibliotheken eind 2003 onderzocht op welke wijze kan worden overgegaan tot een vorm van
centraal collectioneren. Ook de Nederlandse Bibliotheek Dienst (NBD) is recentelijk gestart met een
landelijke orientatie. Voor Utrecht is berekend dat een gezamelijke aanpak van collectioneren kan
leiden tot een kostenbesparing van jaarlijks € 750.000. De Stuurgroep beveelt een nader onderzoek
aan, dat dient te worden uitgevoerd door de GBU. Ons college wil dat deze efficiency ook wordt
bereikt en zal de GBU de opdracht geven om in samenwerking met de SUB en de SO een
dienstverleningsaanbod uit te werken dat zo aantrekkelijk is dat alle bibliotheken daarop instappen.

V. Evaluatie
Gedurende de overgangsfase 2005-2008 moet het bibliotheeknetwerk vorm krijgen. Een aantal
regionale bibliotheken moet nog tot stand komen en de SO moet zich gaan bewijzen. Wij stellen voor
om in 2006 in samenspraak met alle betrokkenen de overgangsfase tot dan te evaluëren en de
resultaten te betrekken bij de definitieve vormgeving van het Utrechts bibliotheekwerk. De provincie
zal hiertoe het initiatief nemen.

3.2 Incidentele kosten
Voor de proces- en frictiekosten van de herstructurering van het bibliotheekwerk is in het
coalitieaccoord € 3 miljoen gereserveerd, waarvan reeds € 450.000 is uitgegeven aan
procesondersteuning. In oktober wordt na onderhandelingen met de vakbonden het raamwerk van het
sociaal plan opgeleverd. Dit raamwerk dient als vertrekpunt voor de overdracht van het
werkgeverschap van de PBCU van de lokale medewerkers naar de regionale bibliotheken, alsmede de
met de taakverschuiving gepaard gaande personeelsoverdracht. Dit laatste betreft in het bijzonder de
ICT, waarbij ambtenaren van de GBU (als gemeentelijke dienst) overgaan naar de SO (CAO
bibliotheekwerk). Voorts is nog onduidelijk in welke mate de bibliotheken gebruik gaan maken van de
administratieve dienstverlening van de SO, waaraan fte’s van de PBCU zijn gekoppeld.  Daarnaast zal
de vorming van regionale bibliotheekorganisaties de nodige kosten vragen. Onder leiding van
Twynstra Gudde heeft de bibliotheeksector een voorstel opgesteld voor de verdeling van de
incidentele middelen (bijlage III). Voorgesteld wordt om alle voorstellen betreffende de incidentele
uitgaven af te laten doen door GS en de aan het eindadvies verbonden maatregelen direct beschikbaar
te stellen.
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Het betreft de volgende maatregelen, waarvan de totale kosten zijn begroot op € 2 miljoen:
• Centraal collectioneren – de projectkosten door de GBU worden begroot op jaarlijks € 100.000

gedurende vier jaar, in totaal € 400.000
• Startbijdrage “inverdieneffecten” – met ingang van 1 januari 2005 dienen de grote zelfstandige

bibliotheken (Utrecht, Amersfoort, Midden-Utrecht) op basis van geraamde inverdieneffecten drie
netwerktaken (digitale dienstverlening, WSF, catalogus) “om niet” te leveren; de betreffende
bibliotheekorganisaties vinden dit een ongepaste maatregel aangezien de inverdieneffecten niet
per direct zullen worden behaald en de provinciale bijdrage per inwoner voor grote bibliotheek-
organisaties relatief laag is; wij stellen voor hierin een compenserende bijdrage te leveren in de
projectkosten van 100% in het eerste jaar, 75% in het tweede jaar, 50% in het derde jaar en 25% in
het vierde jaar, in totaal € 1.235.000

• Directievoering procedure – de daadwerkelijke vernieuwing in de regionale bibliotheken dient te
worden vormgegeven door de nieuwe directeur; het volgen van een open sollicitatieprocedure
hiervoor is meer dan aanbevelingswaardig; totale kosten worden begroot op € 65.000

• Projectorganisatie SUB - De bibliotheken werken momenteel aan de oprichting van de SUB,
waarvan de organisatiekosten worden begroot op jaarlijks € 25.000 gedurende vier jaar, in totaal
€ 100.000

• Provinciale ondersteuning - Voor de aansturing van het nieuwe netwerk dient de provincie over
eigen procesgeld te beschikken, dat voor 2005 wordt begroot op € 200.000.

3.3 Vernieuwingsprojecten Agenda 2010
De provincie wil niet alleen herstructureren, ook daadwerkelijk vernieuwen. Onder de vlag van
“Ureka! Utrechtse Poort Tot Kennis” wordt vanuit de Agenda 2010 gewerkt aan de informatie-
infrastructuur van het bibliotheekwerk, bestaande uit de ICT en de bibliotheekaccommodatie.

ICT
Met een ICT-impuls kan de toegankelijkheid van de bibliotheekcollecties aanzienlijk worden vergroot.
Tevens kan de bibliotheek via internet de informatiefunctie ten volle gaan benutten. Voorwaarde is dat
in Utrecht één bibliotheeknetwerk ontstaat. Voor de regionale bibliotheken geldt dat de interne en
onderlinge communicatie gebaat is bij één bibliotheekautomatiseringssysteem, dat voldoet aan de
landelijke certificeringscriteria. Momenteel zijn er in de provincie drie systemen, waarvan één
gecertificeerd. Waar eerst nog sprake was van een integratie van systemen zijn de bibliotheken op
basis van een gezamenlijk opgestelde “request for proposal” recentelijk gestart met het
aanbestedingstraject voor één systeem, onder voorbehoud van gunning. Hierbij wordt een mogelijke
aanpassing van de digitale infrastructuur (breedband) meegenomen. De totale investeringskosten zijn
op basis van haalbaarheidsonderzoek en offerte-aanvraag begroot op € 711.000, uitgaande van 40
procent kosten aan projectorganisatie, overhead en onvoorzien. De leverancierselectie zal begin 2005
plaatsvinden, in het najaar zal worden gestart met de inrichting van de ICT-serviceorganisatie.
Vooruitlopend hierop wordt het aanbestedingstraject uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de
PBCU. Onderwijl werkt de PBCU met de bibliotheken aan één catalogus van alle collecties op
internet. Voorgesteld wordt in 2005 € 711.000 beschikbaar te stellen als bijdrage ter realisatie van het
ICT-systeem voor het bibliotheeknetwerk.
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Voorts wil de bibliotheek haar informatiefunctie via internet waarmaken. Hiertoe wordt via drie
sporen gewerkt aan de opbouw van een uitgebreid informatieloket:
• Landelijk internet-informatieloket Al@din (www.bibliotheek.nl)

Al@din wordt uitgevoerd door een landelijke netwerkorganisatie, die is opgebouwd via de
provincies. Met een provinciale startsubsidie hebben de Utrechtse bibliotheken hiervoor een
informatiedienst ontwikkeld, die in het nieuwe netwerk met eigen middelen zal worden bekostigd.

• Gebruikersportaal “Uit in Utrecht”
Publieksinformatie via internet is op maat moeilijk vindbaar. Vele maatschappelijke instellingen
verstrekken individueel informatie, een goed afgestemd en makkelijk toegankelijk aanbod
ontbreekt. Voor het domein van de bibliotheek, cultuur in de breedste zin des woords, is het
voorstel het gebruikersportaal “Uit in Utrecht” te ontwikkelen.Invalshoek is dat de regionale
bibliotheek van en voor de vele culturele instellingen in de betreffende regio informatie vergaart
en verspreidt. Tesamen vormen de regionale bibliotheken dan een culturele netwerkorganisatie,
die in samenwerking met de SO en andere instellingen (RTV Utrecht, UTR, Erfgoedhuis,
Schakels, etc.) allerhande culturele informatie op internet aanbiedt. Logischerwijs kan deze
informatie ook aan de bibliotheekbalie worden aangeboden (zogenaamde “uitpunten”). In Brabant
is dit concept met succes in ontwikkeling gebracht. De kosten worden gedurende drie jaar begroot
op jaarlijks € 350.000, die kunnen worden gefinancierd uit de incidentele middelen van Agenda
2010 en het Actieprogramma Cultuurbereik. Hiervoor zal eind dit jaar een separaat voorstel
worden voorgelegd.

• Provincieportaal
In het verlengde van Postbus 51 is voorstelbaar dat de provincie een eigen informatieloket
ontwikkeld op internet, waarbij de relevante overheidsinformatie betreffende de provincie Utrecht
wordt gebundeld. Uitgangspunt is dat hierbij een samenwerkingsverband ontstaat van de
provincie, de Utrechtse gemeenten en maatschappelijke instellingen. Hiervoor zal in 2005 een
separaat voorstel worden voorgelegd.

Multifunctionele bibliotheekaccommodaties
Het visitekaartje van de bibliotheek is in de eerste plaats het gebouw, dat fungeert als ontmoetingsplek
en informatieloket voor alle burgers. Met een participatiegraad van circa eenderde van de bevolking
geldt de bibliotheek van alle voorzieningen als dé grote publiekstrekker. Door gebrek aan financiële
middelen en cultureel ondernemerschap is het merendeel van de bibliotheekgebouwen nog nauwelijks
afgestemd op nieuwe maatschappelijke behoeften. Met de introductie van het scandinavische
Kulturhus-concept wordt duidelijk dat hiertoe nieuwe kansen liggen. Vertrekpunt van dit concept is
een bundeling van voorzieningen met de volgende voordelen: grote publieksstroom (laagdrempelig),
inverdieneffecten en nieuwe inrichtingsconcepten. Uit het scandinavisch model blijkt dat de
bibliotheek als grootste publiekstrekker doorgaans de kern van het Kulturhus vormt.

In de vorm van pilots is vorig jaar vanuit Ureka! gestart met het stimuleren van de ontwikkeling van
multifunctionele bibliotheekaccommodaties (mba’s) in de gemeenten Doorn, IJsselstein, Woerden, De
Bilt, Leusden en Lopik. Ook diverse andere gemeenten in de provincie hebben inmiddels grote
belangstelling voor het ontwikkelingstraject van mba’s, zoals Veenendaal, Amerongen, De Ronde
Venen, Amersfoort, Soest en Rhenen. Uit de praktijk blijkt dat de ontwikkeling van mba's op
gemeentelijk niveau jarenlang in de ideefase blijft hangen. Door toedoen van provinciale
procesbegeleiding worden de projecten nu ten uitvoer gebracht. Per saldo zal hierdoor een nieuw
netwerk van mba’s in de provincie ontstaan. Voor de uitwerking hiervan zal op korte termijn een
separaat voorstel worden opgesteld.
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4. De stap voorwaarts

4.1 Perspectief
De provincie Utrecht staat aan de vooravond van een forse investering in het bibliotheekwerk. Een
investering waarmee in één klap de achtergebleven Utrechtse bibliotheken kunnen worden gesmeed
tot een innoverend bibliotheeknetwerk. In navolging van Groningen, Friesland en Overijssel bestaat
dan ook in Utrecht een provinciaal netwerk. In twee opzichten is sprake van een bijzonder netwerk.
Waar elders in Nederland de grote(re) steden geen voordelen in de samenwerking zien is de inbreng
van de GBU in het Utrechtse model groot. Dit impliceert een grote innovatiekracht voor het Utrechtse
netwerk, dat nog eens wordt versterkt door de provinciale inbreng van Agenda 2010. De omschakeling
naar één hoogwaardig automatiseringssysteem maakt mogelijk dat de Utrechtse burger toegang krijgt
tot alle collecties, waar dan ook in de provincie. Verder kunnen de Utrechtse bibliotheken hierdoor
aansluiting verkrijgen op landelijke media en informatiedragers. Met de rijksinvesteringen voor het
bibliotheekwerk in het verschiet (voor Utrecht oplopend tot jaarlijks € 1,2 miljoen voor 2007 en
verder) kunnen de Utrechtse bibliotheken de potenties als multifunctionele voorziening, centraal
informatieloket en lokaal trefpunt gaan waarmaken.

En wat als het eindadvies ter zijde wordt geschoven? Dat zal het jarenlange beeld van het Utrechtse
bibliotheekwerk alleen maar versterken: een passieve provincie met een armlastige PBC en
armetierige bibliotheken, die niets van elkaar willen weten. Hiermee zou onrecht worden gedaan aan
de wijze waarop de Utrechtse bibliotheken elkaar het afgelopen jaar hebben weten te vinden, wat is
vertaald in het eindadvies. Ook doet de  de provincie zich zelf tekort: de middeleninzet van afgelopen
tweeënhalf jaar bedragen circa € 4 miljoen en 4000 mensuren.

4.2 Resultaten en implementatie
Van belang is dat het nieuwe bibliotheeknetwerk vanaf een bepaalde datum van start gaat, waarbij het
voorstel is per 1 januari 2005. Hierbij gelden de volgende vertrekpunten:
• provinciale middelen komen alleen ten goede van regionale bibliotheken, die voldoen aan de in

het eindadvies genoemde definitie én aan de in ontwikkeling zijnde landelijke richtlijnen van
certificering

• alle regionale bibliotheken definitief bekend zijn, een contactadres hebben en bij voorkeur
juridisch zijn gevormd (uiterlijke datum 1 juli 2005); voorts werken zij samen in de SUB, die
wordt ondersteund door de opgerichte inkoopcommissie

• de provincie producten financiert aan de leveranciers overeenkomstig het eindadvies; voorgesteld
wordt om voor 2005 het netwerk te faciliteren met volledige voorfinanciering op basis van vooraf
aan te leveren productbegrotingen, waarbij afrekening plaatsvindt in het eerste kwartaal van 2006
(NB. een deel van de taken zal halverwege het jaar 2005 pas worden ten uitvoer worden gebracht,
zodat bij de afrekening een deel zal worden teruggevorderd)

• de PBCU geldt als “serviceorganisatie in oprichting”, die nader wordt vormgegeven door de
bibliotheken; voor 1 april 2005 is sprake van een nieuwe Raad van Toezicht, per 1 januari 2006 is
de SO juridisch gevormd en operationeel; de PBCU overhandigt hiervoor in november 2004 een
ondernemingsplan, inclusief plan van aanpak en planning (w.o. de overdracht van
werkgeverschap); de aansturing op producten geschiedt vanuit de dienst MEC, in samenspraak
met de SUB

• de SO schaft in opdracht van de provincie begin 2005 het bibliotheek-automatiseringssysteem aan,
waarvan de implementatie gelijktijdig start bij de eerste regionale bibliotheek

• De GBU start januari 2005 met de ontwikkeling van het centraal collectioneren, waarvan het grote
inverdieneffect in 2008 zichtbaar moet zijn

• De provincie werkt in 2005 versneld aan de bibliotheekmodernisering door uitvoering van de
Agenda 2010-deelprojecten “multifunctionele bibliotheekaccommodaties” en “
informatieportalen”.
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Voor de inrichting van de eindfase in 2008 zal mede op basis van de gezamenlijke evaluatie van de
overgangsperiode een nieuw voorstel inclusief financiering worden opgesteld. Hierbij dient rekening
te worden gehouden dat thans voor de overgangsperiode alle overheadkosten van de SO zijn
toegeschreven naar de stelseltaken. Het uitgangspunt is om de huidige middelen beschikbaar te houden
voor het bibliotheekwerk, waaronder ook de jaarlijkse
€ 1 miljoen uit het coalitieaccoord. In samenhang met de dan gerealiseerde inverdieneffecten en
verhoogde rijksbijdragen zal op basis van het voorliggende eindadvies een nieuw inrichtingsvoorstel
worden opgesteld, waarbij de volgende randvoorwaarden worden gehanteerd:
1. bij het opstellen van een nieuwe financiële verdeelsleutel zal geen rekening meer worden

gehouden met het historisch onderscheid tussen aangesloten en zelfstandige bibliotheken
2. alleen bibliotheken die zijn gecertificeerd én behoren tot gemeenten met een bibliotheekbudget

boven de landelijke “instapniveaus” komen in aanmerking voor provinciale middelen.

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

secretaris, Drs. H.H. Sietsma

Bijlagen:  I, II, III, IV.
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Bijlage I Financieringsvoorstel

Inzet structurele middelen en beoogde financiële effecten bibliotheken.
De provinciale middelen voor de periode 2005-2008 voor het nieuwe bibliotheeknetwerk ter grootte van jaarlijks
€ 2,47 miljoen bestaan uit het huidige subsidie ad € 1,47 miljoen (totaal) en een additioneel beschikbaar gesteld bedrag van
jaarlijks 1 miljoen op grond van het coalitie-accoord.

Naast het genoemde extra bedrag van € 1 miljoen zullen de bibliotheken uiteindelijk (na de overgangsfase) de beschikking
krijgen over een structureel inverdieneffect (schaalvoordeel) van netto € 805.000. Van deze aanvullende baten (totaal
€ 1.805.000) is € 737.000 nodig ter dekking van de nieuwe taken en producten. Voor kwaliteitsvernieuwing door de regionale
bibliotheken in de komende jaren resteert derhalve een bedrag van structureel € 1.068.000 (zie bijlage 2).

Financieringsvoorstel Stuurgroep MUB
De Stuurgroep stelt voor om de provinciale middelen als volgt in te zetten (zie eindadvies):
• het huidige PBCU-budget t.b.v. de aangesloten bibliotheken, minus de overheadkosten
• de overheadkosten van de PBCU t.b.v. alle bibliotheken
• de WSF-subsidie t.b.v. alle bibliotheken
• de jaarlijkse middelen uit het coalitieacoord van € 1 miljoen t.b.v. alle bibliotheken.

Hierdoor wordt de jaarlijkse provinciale bijdrage van € 2,47 miljoen als volgt verdeeld: t.b.v. de aangesloten bibliotheken
€ 1,45 miljoen, t.b.v. de zelfstandige bibliotheken € 1,01 miljoen. Vervolgens heeft de Stuurgroep een allocatievoorstel naar
product opgesteld:

Taak Aangesloten bibliotheken Zelfstandige bibliotheken
Totale kosten Provinciale

bijdrage
Totale kosten Provinciale bijdrage

Stelseltaken
ICT € 800.000 € 607.000 € 1.600.000 € 743.000
Transport € 48.000 € 24.000  € 100.000 € 50.000
Bibliobus € 313.000 € 188.000 Nvt
Overige collectieve taken
WSF € 61.000 € 61.000 € 123.000 € 123.000
Digitale dienstverlening € 82.000 € 82.000 € 168.000 € 168.000
Collectioneren Incidentele projectsubsidie
Productontwikkeling € 161.000 € 161.000 € 327.000 € 327.000
Aanvullende taken
Wisselcollecties € 22.000 € 11.000 € 46.000 € 23.000
Financiële dienstverlening € 102.000 € 51.000 € 133.000 € 20.000
Dienstverlening P&O € 87.000 € 43.000 € 113.000 € 17.000
Dienstverl. Marketing & communicatie € 80.000 € 40.000 € 105.000 € 16.000
Vergoeding directievoering en
werkgeverschap - € 191.000 - n.v.t.
Subtotaal € 1.450.000 € 2.715.000 € 1.477.000
Uitvoering Netwerktaken WSF, Al@din,
catalogus2

- +/+     € 494.000 -/-     € 494.000

Onvoorzien +/+      € 18.000
Totaal € 1.756.000 € 1.450.000 € 3.209.000 € 1.010.000

2 Aangezien per saldo het voordeel van de zelfstandige bibliotheken in eerste instantie te groot is (zie eindadvies) stelt de stuurgroep voor de
uitvoering en bekostiging van een aantal netwerkproducten voor rekening te laten komen van de grote zelfstandige bibliotheken. Deze
worden bekostigd uit de inverdieneffecten bij de zelfstandige bibliotheken. Het gaat hierbij om de volgende producten, waarvan de totale
kosten € 494.000 bedragen:
- De GBU de Wetenschappelijke Steunfunctie: € 184.000
- De GBU en de bibliotheken Eemland en Midden-Utrecht de digitale dienstverlening (Al@din): € 250.000
- De GBU het beheer van het gemeenschappelijke titelbestand (catalogus): € 60.000.
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Onderstaande tabel biedt het totaaloverzicht van kosten en baten van de collectieve taken:

kosten collectieve taken bedrag in € bedrag in €
stelseltaken 3.036.000
ICT 2.400.000
transport 148.000
faciliteren productontwikkeling 488.000

overige collectieve taken 748.000
OBL 0
WSF en IBL 184.000
digitale dienstverlening 250.000
collectionering (onderzoek) 0
exploitatie bibliobus 314.000

kosten collectieve taken bedrag in € bedrag in €
aanvullende taken 742.000

Catalogus 60.000
Huurcollecties 69.000
Marketing & communicatie 185.000
P&O 200.000
Financiële dienstverlening 228.000

totaal 4.526.000
baten collectieve taken
provinciale middelen 2.273.000

huidig PBC-budget 1.280.000
minus bijdrage voor directie/ werkgeverschap -191.000
huidig WSF-budget 184.000
nieuwe structurele middelen 1.000.000

bijdragen van de bibliotheken 1.770.000
bijdrage in natura 494.000

uitvoering WSF en IBL 184.000
uitvoering digitale dienstverlening 250.000
uitvoering catalogus 60.000

totaal 4.537.000
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Bijlage II Financiële voordeel regionale bibliotheken op basis eindadvies

Voor de ontwikkeling van het cultureel ondernemerschap en het wegwerken van de achterstandssituatie zijn vanuit het
bibliotheeknetwerk middelen vrijgemaakt voor de regionale bibliotheken. Daarnaast zullen de regionale bibliotheken
profiteren van het nieuwe bibliotheekautomatiseringssysteem en de “om niet” geleverde producten “digitale dienstverlening”,
“WSF” en “centrale catalogus”. Hieronder volgt een overzicht van het netto financiële voordeel per regionale bibliotheek op
basis van het eindadvies:

Regionale bibliotheek Netto financieel voordeel
AVV € 134.000
West-Utrecht € 89.000
Utrecht € 143.000
Midden-Utrecht € 170.000
Lekstroom € 156.000
Heuvelrug € 158.000
Eemland € 146.000
Nieuwegein € 63.000
Eemnes € 8.000
Totaal € 1.068.000

Deze middelen worden gebruikt voor vernieuwing binnen de regionale bibliotheken. Hierbij dient te worden opgemerkt dat
bij de financiële uitwerking de Stuurgroep heeft gestreefd naar een gelijke verdeling tussen de regionale bibliotheken. Het
financiële voordeel vloeit voort uit de provinciale middelen en de inverdieneffecten. De inverdieneffecten zijn veruit het
grootst bij de zelfstandige bibliotheken, maar zullen pas na enkele jaren worden behaald. Daartoe zal aan de bibliotheken die
op basis van de inverdieneffecten de taken digitale dienstverlening, WSF en catalogus “om niet” aanbieden in de
aanvangsjaren een aanvullende bijdrage worden geleverd vanuit de incidentele middelen, te weten 100% in het eerste jaar,
75% in het tweede jaar, 50% in het derde jaar en 25% in het vierde jaar (in totaal € 1.235.000). Daarnaast zal de GBU een
bijdrage verkrijgen van jaarlijks € 100.000 voor de ontwikkeling van het centraal collectioneren. En wordt er een budget van
jaarlijks € 488.000 beschikbaar gesteld voor productontwikkeling.



PS2004ZCW12 -20-

Bijlage III Bestedingsvoorstel incidentele middelen bibliotheekwerk

Voor de financiering van de incidentele kosten zijn twee bronnen beschikbaar, te weten uit het coalitieaccoord € 2,55 miljoen
en via OCW specifieke vernieuwingsgelden (2005: € 171.000, 2006: € 340.000, 2007 en verder jaarlijks € 1.220.000).
Daarnaast levert OCW ook nog een rechtstreekse bijdrage aan bibliotheken in gemeenten met minder dan 30.000 inwoners,
waarvoor jaarlijks totaal € 350.000 beschikbaar is (mits het instapniveau is bereikt). Voor dit jaar wordt dit geld aangewend
voor de oprichting van regionale bibliotheken.

Voorgesteld wordt de nog beschikbare incidentele middelen ad € 2.550.000 nu (voor 2005) voor € 2 miljoen aan te wenden
ter dekking van de hierna genoemde proces- en frictiekosten (zie toelichting paragraaf 3.2) en het restant ad € 550.000 te
storten in een te vormen bestemmingsreserve.

Proces- en frictiekosten:
* Opbouw SUB    € 100.000
* Ondersteuning Provincie Utrecht      € 200.000
* Startbijdrage inverdieneffecten3 € 1.235.000
* Directievoering procedure         €  65.000
* Centraal collectioneren       € 400.000

De verwachting bestaat dat in de loop van de overgangsfase nog belangrijke aanvullende proces- en frictiekosten4 zullen
moeten worden gemaakt. Deze zullen worden gedekt uit bovenbedoelde bestemmingsreserve en de van OCW (over 2005 tot
en met 2008) te ontvangen vernieuwingsgelden.

 
3 Voorgesteld wordt een startbijdrage aan de bibliotheken van € 1.235.000 (ten laste van de incidentele middelen voor
bibliotheekvernieuwing) ter compensatie van nog niet bereikte inverdieneffecten.  De bruto inverdieneffecten zullen in de overgangsfase
eerst geleidelijk worden gerealiseerd. Voorgesteld wordt de effecten van deze “korting” ook geleidelijk te laten optreden door de
bibliotheken compensatie te bieden middels een startbijdrage, die als volgt is berekend:
1e jaar 100% v. € 494.000
2e jaar   75% v. € 494.000
3e jaar   50% v. € 494.000
4e jaar   25% v. € 494.000

4 Op basis van een quick scan worden deze kosten door Twynstra Gudde als volgt ingeschat:

UITGAVEN
Maatregel Kosten (in €) Thans voorgesteld Nadere besluit-

vorming volgt
Proceskosten
Opbouw SUB 100.000 X
Ondersteuning provincie 200.000 X
Veranderingstraject PBCU 150.000 X
Procesbegeleiding regionale bibliotheken 600.000 X
Frictiekosten
Stimuleringsregeling vervroegde uittreding 320.000 X
Vertrekbonus 200.000 X
Outplacement 175.000 X
Mobiliteit 50.000 X
Afbouw stafformatie PBCU 600.000 X
Startbijdrage “inverdieneffecten” 1.235.000 X
Opleiding/training medewerkers p.m. X
Directievoering procedure 65.000 X
Inhoudelijke vernieuwing
Centraal collectioneren 400.000 X
Totale uitgaven 4.095.000 2.000.000 2.095.000
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Bijlage IV Eindadvies Stuurgroep MUB

Het eindadvies is u separaat toegezonden.

 


