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ONDERWERP BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Betreffende de ondersteuner van bibliotheken

Geachte mevrouw Van Doesburgh-Ferwerda

Toelichting:
Wij hebben uw vragen omtrent het openbare bibliotheken netwerk ontvangen en geven hieronder antwoord op
uw vragen.
1.

Mogen alle kinderen in de provincie Utrecht deelnemen aan de Nationale Voorleeswedstrijd?
Antwoord:
Alle kinderen uit de gemeenten van de provincie Utrecht die onderdeel zijn van het Utrechtse netwerk
van openbare bibliotheken en daarmee voldoen aan de Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorziening
kunnen deelnemen.

2.

Zo niet, moeten kinderen dan de dupe worden van volwassenen die met elkaar discussiëren over de
ideale rechtsvorm van bibliotheekorganisaties?
Antwoord:
In dit geval zijn de kinderen de dupe van het gemeentelijke beleid van Lopik, aangezien de gemeente
besloten heeft uit het Utrechtse netwerk van openbare bibliotheken te stappen.

3.

Gaat een Netwerk Openbare Bibliotheken, over openbaarheid, of over Bibliotheken?
Antwoord:
Het Netwerk Openbare Bibliotheken gaat onder andere over gezamenlijkheid en collectiviteit, het
maken van voordelige afspraken, gebruik maken van elkaars collectie en expertise, gezamenlijke
activiteiten organiseren zoals de provinciale voorleeswedstrijd. Maar minstens zo belangrijk, het gaat
om een netwerk dat in stand wordt gehouden door gemeenten, bibliotheken, provincie en BiSC
(Bibliotheek Service Centrum, de provinciale ondersteuningsinstelling).
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4.

Zou de Provincie kunnen aandringen bij het Netwerk, kinderen op de eerste plaats te zetten, bij hun
overwegingen.

Antwoord:
De gedeputeerde van cultuur was op 29 februari 2016 aanwezig op een bijeenkomst waar de
bibliotheek Lek en IJssel (waar Lopik voornemens was uit te treden) de aanwezige raadsleden
informeerde over de gevolgen van dit voorgenomen besluit. Daar waren van nagenoeg alle fracties
raadsleden aanwezig. Ook ambtelijk zijn diverse gesprekken gevoerd over de negatieve gevolgen van
het uittreden uit het netwerk. Niet alleen heeft het negatieve gevolgen voor inwoners van Lopik
(toegang tot de landelijke collectie, bestrijding laaggeletterdheid, digitale inclusie, bibliotheek op
school, e-Books). In deze gesprekken zijn ook de negatieve gevolgen voor de andere gemeenten
besproken; Het is immers een samenwerkingsverband dat alleen betaalbaar blijft bij voldoende
deelnemende gemeenten. Toch heeft de raad besloten uit het netwerk te treden. De raad kan altijd
nog besluiten om weer tot het netwerk te toe treden.

Hoogachtend,
Gedeputeerde staten van Utrecht,
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