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Doetinchem, 3 december 2020 

 

 

Geachte leden van de Raad,  

 

De afgelopen maanden vond constructief overleg plaats tussen de gemeenten Bronckhorst, 

Doesburg en Doetinchem en Bibliotheek West-Achterhoek. De zoektocht was, om met behoud van 

de dienstverlening voor de inwoners van deze gemeenten, de bezuinigingsopdracht in te vullen. Dat 

was geen eenvoudige opgave, maar uit het voor u liggende voorstel blijkt dat we ‘op koers’ liggen. 

Die koers is in goed overleg tot stand gekomen. Ik ervaar het als een positief gegeven dat de drie 

beleidsthema’s cultuur, preventie en participatie leidend zijn in de subsidie-overeenkomst. Het biedt 

de bibliotheek de kans om actief de ontwikkelingen op deze beleidsterreinen te volgen en daardoor 

haar maatschappelijke relevantie te versterken.  

 

De geslaagde samenwerking met consultatiebureaus, de kinderopvang, het primair en voortgezet 

onderwijs, het Graafschap College en de PABO Iselinge vormt inmiddels een niet meer weg te 

denken onderdeel van ons werk. De aansluiting op het onderwijsachterstandenbeleid past hier in.  

  

Met 235.000 bezoekers in 2019 vervult de bibliotheek in ‘t Brewinc overduidelijk in een behoefte. 

Iedere inwoner van Doetinchem kan in de bibliotheek een stapje vooruit komen. Dat is waar de 

bibliotheek voor staat. Vanuit deze stevige basis willen we samen met de andere ketenpartners 

onderzoeken wat onze rol kan zijn bij het invullen van de lokale preventie-agenda.  

 

Ten slotte ben ik blij met de insteek om de bibliotheek in ’t Brewinc te behouden. Ik aanvaard graag 

de opdracht om de kansen rondom de financiering van de huisvesting te onderzoeken waarbij ook 

vragen rondom verduurzaming en mogelijk efficiënter gebruik van het gebouw beantwoord worden. 

Maar ik zie daarnaast ook grote kansen. Van ’t Brewinc kan een prachtig centrum voor informeel 

leren en ontmoeting gemaakt worden. De kracht van alle partijen in ’t Brewinc is gericht op 

burgerschapsontwikkeling, informeel ontmoeten en informeel leren. Door die krachten nog meer te 

bundelen, ontstaat synergie. Ook andere ketenpartners kunnen hierin een rol spelen, de 

samenwerking hoeft niet alleen binnen de muren van ’t Brewinc plaats te vinden.  

 



Bibliotheek West-Achterhoek heeft zich de afgelopen jaren drastisch vernieuwd. Dat proces is nog 

lang niet ten einde en blijft doorgaan zolang de maatschappelijke vraag verandert. Ik wijs in dit 

verband nog eens graag naar het u bekende Unesco Manifest:  

 

Vrijheid, welvaart en de ontplooiing van samenleving en individu zijn fundamentele menselijke 

waarden. Deze kunnen alleen worden gerealiseerd door goed geïnformeerde burgers, die in staat zijn 

hun democratische rechten uit te oefenen en een actieve rol te spelen in de samenleving. Constructief 

deelnemen aan het maatschappelijk leven en meewerken aan het vormgeven van de democratie zijn 

afhankelijk van voldoende opleiding en van vrije en onbeperkte toegang tot kennis, wetenschap, 

cultuur en informatie.  

 

De openbare bibliotheek, de plaatselijke toegangspoort tot kennis, schept een essentiële voorwaarde 

voor levenslang leren, onafhankelijke besluitvorming en de culturele ontwikkeling van individuen en 

maatschappelijke groeperingen. 

 

Dat is de kern van het bibliotheekwerk, waar alle medewerkers en vrijwilligers van Bibliotheek West-

Achterhoek zich met hart en ziel voor inzetten.  

 

Ik dank u voor uw steun en aandacht,  

Vriendelijke groet, 

 

 

 

Wieb Broekhuijsen 

Directeur-bestuurder  


