
Oplegnota  beeldvormende Ronde Statencommissie bestuur op 24 mei 2017 
Onderwerp: Toekomstbestendige bibliotheekondersteuning in Flevoland. 
 
 
Doel beeldvormende ronde 
Bij de behandeling van het nieuwe Cultuurbeleid is op 21-12-2016 aan uw Staten de 
toezegging (nr. B-120) gedaan om voor de zomer 2017 terug te komen op de nadere 
invulling van de bibliotheekondersteuning in Flevoland.  
Het doel van deze beeldvormende ronde is de Commissie Bestuur te informeren over het 
proces naar een toekomstbestendige uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van 
de bibliotheken in Flevoland, alsmede het voorgenomen besluit dat Gedeputeerde Staten 
hebben genomen naar aanleiding van het advies van Hiemstra & De Vries en het 
vervolgtraject. Tevens hoort Gedeputeerde Staten graag uw mening over haar voorgenomen 
besluit zodat dit betrokken kan worden bij de verdere besluitvorming. 
 
 
Terugblik op het gevolgde proces 
Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe bibliotheekwet van kracht, de Wet Stelsel Openbare 
Bibliotheekvoorzieningen (WSOB). Hierin zijn de rol en verantwoordelijkheden van de 
verschillende overheidslagen vastgelegd. Met het ingaan van deze wet zijn de taken van de 
provincie ingrijpend gewijzigd. Kort samengevat zijn de provinciale taken volgens de WSOB: 
distributie, innovatie en netwerktaken. De invoering van de wet en daarnaast een aantal 
trends in de (Flevolandse) samenleving maken dat de provincie Flevoland nieuwe richting 
wil geven aan de toekomst van de provinciale bibliotheekondersteuning in Flevoland. 
Daartoe heeft Gedeputeerde Staten in het najaar 2016 aan Hiemstra & De Vries gevraagd 
een verkenning te doen naar de toekomstbestendigheid van de Flevolandse 
Bibliotheekondersteuning en een advies uit te brengen naar de inrichting van deze functie. 
 
In hun onderzoek werken Hiemstra en De Vries drie varianten uit om te komen tot een 
effectieve en efficiënte inrichting van de bibliotheekondersteuning: 

• scenario 1:  Het Servicecentrum Flevolandse Bibliotheken (SFB) met een brede 
innovatieopdracht 

• scenario 2:  Provincie beheert een innovatiefonds met eigen medewerker (andere 
provinciale taken in beheer bij de basisbibliotheken) 

• scenario 3:  Bibliotheken organiseren de innovatietaak zelfstandig. 
 
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben op 21 februari 2017 een voorgenomen besluit 
genomen om het advies van Hiemstra en de Vries over te nemen en scenario 2 verder uit te 
werken. Hierbij worden de wettelijke taken distributie en netwerktaken ondergebracht bij 
de basisbibliotheken en een provinciaal innovatiefonds opgericht met een lichte en 
flexibele vorm van kwaliteitstoetsing. Hetgeen inhoudt dat de subsidierelatie met het 
Servicecentrum Flevolandse Bibliotheken (SFB) zal worden beëindigd.  
 
 
Programma/draaiboek 24 mei 
 • Opening door commissievoorzitter 
5 min. • Michiel Rijsberman licht de aanleidingen toe tot het onderzoek en het doel 

van de beeldvormende ronde in de Staten 
10 min. • Presentatie door Sebastiaan van den Boogaard van Hiemstra & De Vries 

• Gelegenheid tot het stellen van vragen 
15 min. • Toelichting Michiel Rijsberman op voorgenomen besluit en verdere 

procedure. 
• Gelegenheid tot het stellen van vragen. 
• Gelegenheid tot het meegeven van wensen en bedenkingen aan GS. 
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Doorkijk naar vervolg 
Aan het Servicecentrum Flevolandse Bibliotheken (SFB), de beide basisbibliotheken en de 
gemeenten is door Gedeputeerde Staten gevraagd om een zienswijze op haar voorgenomen 
besluit. Hiernaast wordt het landelijk niveau betrokken; OCW, de KB en collega provincies 
(via het IPO) worden ambtelijk bevraagd. De manier waarop de provinciale taak wordt 
uitgevoerd is een taak van Gedeputeerde Staten binnen de door Provinciale Staten 
vastgestelde hoofdlijnen uit de Cultuurnota. Op basis van de behandeling in de staten en de 
zienswijzen van bibliotheken en gemeenten neemt Gedeputeerde Staten haar definitieve 
besluit voor het zomerreces van 2017. Uw Staten worden over dit besluit geïnformeerd. 
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