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Uitgangspunten meerjaren-bibliotheekbeleid

De Raad van de gemeente Rotterdam,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 maart 2016
(raadsvoorstel nr. 16bb2155);
overwegende. dat:
-

de Stichting Bibliotheek Rotterdam (hierna te noemen: SBR) per 1 januari 2013
verzelfstandigd is

en

de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen de volgende functies van een

bibliotheek definieert:
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ter beschikking stellen van kennis & informatie;
bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling & educatie;
bevorderen van Iezen en het (laten) kennismaken met Iiteratuur;
organiseren van ontmoeting & debat;
(Iaten) kennis maken met kunst en cultuur.

de gemeenteraad binnen dat kader de uitgangspunten voor het meerjaren-bibliotheekbeleid
vaststelt;
gelet op artikel 147 van de gemeentewet;
besluit:
de voigende uitgangspunten voor het meerjaren-bibliotheekbeleid vast te stellenz
1. Maatwerk: SBR zorgt voor een producten- en dienstenaanbod dat is afgestemd op de
verschillende doelgroepen in de stad (bijvoorbeeld kinderen, ouderen, lager—opge|eiden

‘en mensen met een taalachterstand, maar ook op de meer mobiele en hoger opgeleide

groepen), omstandigheden en behoeften van een wijklgebied. Dat doet de SBR op basis
van eigen onderzoek naar (|ees)behoeften, maar ook op basis van de wijkproﬁeien zoals
de gemeente deze hanteert en in samenspraaklinteractie met de partners in de stad en

de gebiedscommissies.

2. Bereikbaarheid en toegankelijkheid: SBR zorgt ervoor zo toegankelijk en zo bereikbaar
mogelijk te zijn door nabij de bewoners te zijn, redelijke prijzen te hanteren en, op basis
van behoefte, ruime openingstijden te hanteren. Daarbij wordt ernaar gestreefd om,
naast de centraie bibliotheek, een zo fijnmazig mogelijk netwerk van vestigingen en
voorzieningen te organiseren waar mensen informatie kunnen vinden, kunnen werken,
kunnen studeren en elkaar kunnen ontmoeten. De invulling van dit netwerk zal moeten

zijn afgestemd op de specifieke behoeften en de mate van zelfredzaamheid en mobiliteit
in wijken en gebieden. Hierbij kan ook ondeizocht worden of en waar aangehaakt en
samengewerkt kan worden met bijvoorbeeld bedrijven, de Huizen van de Wijk,
stadsloketten of andere wijkvoorzieningen. Vestiging van bibliotheken in Huizen van de
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wijk mag niet ten koste gaan van bewonersactiviteiten.
Daarbij is één van de aandachtspunten dat de bibliotheek, bezien vanuit de (wettelijke)

taken die zij heeft en de doelgroepen die zijn van daaruit geacht wordt te bedienen, ieder
jaar een verbetering van het effectief bereik Iaat zien in termen van aantal

Rotterdammers dat de bibliotheek bereikt en de frequentie waarmee zij Rotterdammers
bereikt.

3. Gemeentelijke prioriteiten: SBR sluit aan op de trends en ontwikkelingen in de stad en
draagt bij aan de prioriteiten die door de gemeente zijn (of worden) geformuleerd in
be|eidsprogramma’s, zoals talentontwikkeling, participatie en integratie.
4. Erfgoed: SBR draagt zorg voor behoud beheer en ontsluiting van (lokaal) erfgoed (bv.
De Erasmuscollectie).
5. Flexibiliteit: gezien de dynamische ontwikkelingen in het bibliotheekveld, wordt van SBR
gevraagd door aanpassing in het producten— en dienstenaanbod snel te kunnen
reageren op actuele ontwikkelingen.

6. Ondernemerschap en innovatie: SBR wordt, binnen de begrenzing van de wettelijke
taken, het publiek belang en het gemeentelijk beleid, uitgedaagd om zelf aanvullende

'markten' en fondsen aan te boren, producten en diensten te ontwikkelen en kosten te

besparen, om zodoende toe te groeien naar een situatie waarbij de afhankelijkheid van

de gemeentelijke subsidie op termijn wellicht minder groot kan worden en eventuele

toekomstige kostenstijgingen opgevangen kunnen worden. Daarnaast wordt de SBR
uitgedaagd om op innovatieve wijze uitvoering te geven aan de wettelijke taken en de
door de gemeente gestelde doelen. Daarbij moet ruimte zijn voor experimenten.
Aldus vastge

in de openbare vergadering van 7 april 2016.

De voorziﬁer.
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