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Geachte leden van de Provinciale Staten, 
 
Op de komende vergadering van de Provinciale Staten staat de programmabegroting 2012-
2015 op de agenda. In de programmabegroting staat ondermeer de bezuiniging die het 
Servicecentrum Flevolandse Bibliotheken (SFB) krijgt opgelegd en de termijn waarbinnen de 
bezuiniging moet worden doorgevoerd. 
Bij deze verzoek ik u twee wijzigingen in overweging te nemen: 
 
1. Uitstel volledige realisatie bezuiniging SFB met 1 jaar (2015 i.p.v. 2014). 
2. Behoud van loon- en prijscompensatie. 
 
Ad 1. 
Het is voor het SFB mogelijk de bezuiniging (ruim 2 ton op een subsidie van 1 miljoen euro) 
gefaseerd uit te voeren, maar dan moet daar wel een redelijke termijn voor worden gegeven. 
Twee jaar is echt te kort. Het overgrote deel van de uitgaven van het SFB bestaat uit langlopende 
verplichtingen aangaande personeel, ict beheer, dataverbindingen, distributie, huur. Tot eind 
2014 is het mogelijk zonder hoge boetes de lopende verplichtingen te wijzigen. De bezuiniging 
kan dan zonder extra kosten en abrupte wijzigingen in de dienstverlening worden opgevangen. 
  
Ad 2. 
Als de provincie per 2013 stopt met het vergoeden van de jaarlijkse loon- en prijscompensatie, 
heeft dat praktisch als gevolg dat de uitvoering van de bovenlokale taken voor het openbaar 
bibliotheekwerk in Flevoland in een sterfhuisconstructie komt.  
 
Terwijl de bibliotheken hun klanten lokaal voorzien van optimale bibliothecaire diensten, levert het 
SFB de onmisbare provinciale ondersteuning. Gezamenlijk hebben het SFB en de bibliotheken 
de laatste jaren met succes waardevolle activiteiten ontwikkeld. Voorbeelden zijn: 
leesbevordering en mediawijsheid voor jonge kinderen en leerlingen in het BO en VO, 
samenwerking met het onderwijs en culturele instellingen, bestrijding laaggeletterdheid, 
ondersteuning van leeskringen, informatieverstrekking middels digitale informatiepunten en 
bijeenkomsten (gezondheid, cultuur, lokale geschiedenis).  
Dat straks voor bibliotheekinnovatie weinig ruimte meer zal zijn en de dienstverlening op een 
lager niveau komt is al erg genoeg, maar het geheel verdwijnen van wat de afgelopen jaren tot 
stand is gebracht zou rampzalig zijn.  
 
Ik hoop van ganser harte dat u de twee wijzigingen ondersteunt. 
 
Graag licht ik deze brief mondeling toe, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ronald Spanier 
directeur 


