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Geachte fractie van PS,              ,  
  
In 2017 hebben het Servicecentrum Flevolandse Bibliotheken (SFB) en de beide Flevolandse 
bibliotheken gezamenlijk gekozen voor een versnelde overdracht van de provinciale bibliotheektaken 
per 1 januari 2018 (i.p.v. 1 januari 2019), met de intentie om in het belang van innovatief 
bibliotheekwerk een korte overgangstermijn met beperkte frictiekosten te realiseren. Met de 
versnelling hebben we ook invulling gegeven aan het verzoek van GS om de overgangstermijn zo 
kort mogelijk te houden.    
  
De provincie heeft in 2005 het SFB geïnitieerd. Het SFB heeft in de periode 2006-2017 met succes 
uitvoering gegeven aan de provinciale bibliotheektaken. Het beheer van de digitale infrastructuur, het 
uitvoeren van de provinciale distributie, het uitlenen van materialen uit de provinciale 
achtergrondcollecties en de uitvoering van talloze projecten is al met al soepel verlopen. Met alle 
betrokkenen, de Flevolandse bibliotheken voorop, is goed samengewerkt. Landelijk heeft het SFB 
een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van een landelijk distributienetwerk, waar alle 
openbare bibliotheken in Nederland nog jaren profijt van zullen hebben. De jaarverslagen en 
jaarrekeningen hebben jaar na jaar steeds voldaan aan de gestelde eisen.  
  
In 2014, met de komst van de nieuwe bibliotheekwet, heeft de provincie gekozen voor een 
herschikking van de provinciale bibliotheektaken. In de periode 2015-2017 heeft het SFB met de 
bibliotheken vervolgens gefaseerd de transformatie uitgevoerd, die nodig was om de digitale 
infrastructuur en de achtergrondcollecties over te dragen. Tegelijk is een innovatieplan uitgevoerd. In 
personele zin is tijdig geanticipeerd op de stopzetting van de subsidie aan het SFB en ook de 
noodzakelijke transitie kosten heeft het SFB zelf op kunnen vangen door tijdig maatregelen te nemen.  
  
Aanvankelijk leek de transitie binnen de financiële kaders uitgevoerd te kunnen worden, maar helaas 
is het niet gelukt alle kosten binnen de beschikbare middelen op te vangen. Mede vanwege een 
belastingschuld uit 2016, die door het administratiekantoor van het SFB over het hoofd was gezien en 
pas in april 2018 aan het licht kwam, zijn toch aanvullende middelen nodig om de vordering te 
betalen. Het administratiekantoor is door het SFB in rechte aangesproken voor eventuele boetes. De 
twee Flevolandse bibliotheken menen aanvullend nog vorderingen op het SFB te hebben, maar zij 
zijn bereid van die aanspraken af te zien, als de provincie alsnog bij kan dragen aan een spoedige en 
definitieve afronding. Afhankelijk van de snelheid waarmee aanvullende middelen beschikbaar 
kunnen komen, heeft het SFB een bedrag nodig van 70.000.  
 
We hebben de problematiek waarmee we zijn geconfronteerd uiteengezet bij de gedeputeerde 
Rijsberman. Deze heeft aangegeven helaas geen ruimte te zien binnen de bestaande budgetten. 
Middels deze brief doen wij een beroep op uw fractie om onze vraag naar 70.000 euro bij 
behandeling van de Zomernota in overweging te nemen en in Provinciale Staten aan de orde te 
brengen.  
 
Wij vinden het bijzonder vervelend vinden dat wij, geheel onvoorzien, toch nog een beroep op de 
provincie moeten doen. Wij vragen u dit bedrag te beschouwen binnen de context van de versnelde 
afbouw van een langdurige subsidierelatie (met jaarlijks een subsidie van bijna 900.000 euro). Een 
spoedige en definitieve afronding is ook in het belang van het bibliotheekstelsel in Flevoland omdat 
dan alle energie gezet kan worden op de nieuwe manier van werken, waarbij innovatie centraal staat. 
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