Bespreeknotitie PvdA-GroenLinks

Onderwerp: Een bibliotheek 2.0 in Vught
Inleiding:
De bibliotheek. Wie ging er jaren geleden niet regelmatig naartoe? Om boeken te lenen,
om informatie op te zoeken voor een werkstuk of spreekbeurt of om uitreksels van de
boeken op je examenlijst te kopiëren.
Nu, anno 2016, is de functie van de bibliotheek veranderd. Met dit gegeven in het
achterhoofd heeft de fractie van PvdA-GroenLinks bij de begrotingscommissie al
aangegeven dat zij niet zozeer de locatie van de bibliotheek van belang acht, maar meer
welke rol de bibliotheek in Vught kan spelen. Met de mededeling die het college op 17
december jl. deed over de invulling van DePetrus is het noodzakelijk op korte termijn de
gewenste bibliotheekfunctie gezamenlijk vast te stellen. Immers, de voormalige kerk
gaat onderdak bieden aan het Vughts museum, een deel van de activiteiten van ABZ en
mogelijk aan de Wereldwinkel. Bibliotheek De Meierij, die de huidige bibliotheekfunctie
vervult, heeft zich vooralsnog teruggetrokken, omdat de directie van mening is dat er
nog te veel onzekerheden zijn om definitief 'Ja' te zeggen. Nu wordt een subsidietender
uitgeschreven voor kandidaten die de bibliotheekfunctie in Vught willen invullen.
De fractie van PvdA-GroenLinks wil aan de hand van deze korte bespreeknotitie van
opiniërende gedachten wisselen met de commissie over de rol van de bibliotheek.
Waarbij voor onze fractie de "WAT-vraag" (Wat moet een bibliotheek doen?) centraal
staat en niet wie deze functie (niet) vervult.
Stand van zaken:
"De Petruskerk als plaats van verbinding, verbreding en verdieping. Een plaats voor
ontmoeting, ontplooiing, betrokkenheid en inspiratie. Een broedplaats van cultuur. Een
plek waar geschiedenis en nieuwe media bij elkaar komen. (...)"1 Dát is wat vier partijen,
te weten Vughts museum, parochie Edith Stein, MiK Kunsteducatie en Bibliotheek De
Meierij, in 2010 voor ogen hadden met DePetrus. Helaas is dit project een vroegtijdige
dood gestorven.
Inzoomend op de rol van de bibliotheek betekende dit dat deze met zijn tijd mee moe(s)t
en zou gaan. Een bibliotheek anno 2016 is niet meer de bibliotheek zoals die grofweg
twintig jaar geleden bestond. Met de komst van internet en verwante nieuwe media en
de e-readers zal de bibliotheek moeten transformeren naar een moderne bibliotheek 2.0.
Van klassieke uitleenfunctie naar een ontmoetingsplek waar samen kennis wordt
gemaakt. Elders in het land zijn er al mooie voorbeelden van bibliotheken van de
toekomst. In Gouda bijvoorbeeld waar bibliotheek, archief, drukkerswerkplaats en horeca
sinds 2014 samen komen in een voormalige chocoladeverwerkingsfabriek. PvdAGroenLinks kan zich uitstekend vinden in hun slogan 'Kom kennis maken!" Niet alleen
lenen en lezen, maar juist ook kennis delen, opdoen en maken. Van consumer naar
prosumer! Voorbeelden dichter bij huis zijn de bibliotheken in Den Bosch en Tilburg. In
beide worden geregeld bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd die gericht zijn op
kennis delen, kennis maken en met elkaar discussiëren. Voor kinderen, ondernemers,
werkzoekenden, inburgeraars en senioren.
Overwegingen:
Belangrijkst is vast te stellen hoe de bibliotheek van de toekomst er in Vught uit moet
zien. Wat willen wij als gemeente bereiken met de inzet van bepaalde
bibliotheekactiviteiten (doel) en hoe denken we die te bewerkstelligen? PvdA-GroenLinks
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hanteert liever dít als uitgangspunt dan de locatie (DePetrus) als indicator te nemen. Met
de herijking van het subsidiebeleid dat voor het voorjaar van 2016 op de agenda staat,
kunnen we het college hier een duidelijke opdracht in meegeven.
Zeker nu de kans aanwezig is dat het college de subsidie aan De Meierij gaat
terugdraaien, is het ons inziens een mooi moment de huidige invulling van de bibliotheek
kritisch tegen het licht te houden, een wensenpakket samen te stellen en de subsidieeisen daarop af te stemmen.
Om randvoorwaarden te kunnen formuleren en mee te geven aan het college, moeten wij
onszelf bevragen, bijvoorbeeld: "Waarom worden of blijven mensen lid van de
bibliotheek? Aan welke activiteiten is de meeste behoefte? Welke doelgroepen behoeven
meer aandacht? Welke rol kan cq. moet een bibliotheek spelen op het gebied van
leesbevordering, taalvaardigheid, mediawijsheid en cultuureducatie?" Als we hier
antwoorden op kunnen geven, dan is het aan de gemeente deze in prestatie-indicatoren
te vertalen en zo te verwerken in de subsidie-eisen voor de volgende termijn.
Opiniërende discussie:
De gemeente stelt eisen aan de activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt. Dit is het
uitgelezen moment voor de gemeenteraad om deze eisen tegen het licht te houden en
gezamenlijk kaders te bespreken voor wat wij belangrijk vinden bij de invulling van de
bibliotheekfunctie in Vught. De fractie van PvdA-GroenLinks wil hier graag opiniërend van
gedachten over wisselen tijdens de commissie. Hierbij kan worden gedacht aan
onderwerpen zoals: (maatschappelijke) doelen van de bibliotheekfunctie, (prioritaire)
doelgroepen, gewenste activiteiten en de rol van de gemeente.
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Bijlage:

Bibliotheek De Meierij; Vught – Dienstencatalogus 2015
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