
Aansturingsstructuur 2021 – 2024 Bibliotheek West Achterhoek  

Gemeente Doetinchem 

 

Gemeentelijke doelen en effecten  

 

Startpunt 

Om te komen tot een nieuwe budgetovereenkomst 2021 e.v. met de Bibliotheek West Achterhoek 

hebben de drie betrokken gemeenten Doesburg, Bronckhorst en Doetinchem samen de 

gemeenschappelijke uitgangspunten en maatschappelijke resultaten en effecten opgesteld. 

 

De vorige overeenkomst was opgedeeld in een basis- en pluspakket. In deze overeenkomst is 

gekozen voor een opdeling in drie thema’s: Cultuur, Preventie en Participatie. Dit past beter bij de 

speerpunten in de drie gemeenten en het sluit aan bij het Sociaal Domein. 

Per gemeente wordt de huisvesting apart beschreven. De kosten van de overhead worden wel 

gezamenlijk gesubsidieerd.  

De thema’s geven de gemeente de ruimte om binnen elk thema verschillende prioriteiten te stellen. 

Jaarlijks stellen we per gemeente in overleg met de Bibliotheek West-Achterhoek de lokale prioriteiten 

vast. De uitwerking hiervan wordt vastgelegd in de subsidiebeschikking. 

 

‘Oude waarden, nieuwe wegen’ 

Het visiedocument ‘Oude waarden, nieuwe wegen’ is een weergave van de interactieve invulling van 

het proces om te komen tot een nieuwe visie, budgetovereenkomst en aansturingsstructuur. Het vormt 

de basis voor de ontwikkeling van de dienstverlening voor de komende budgetperiode en vormt 

hiermee en onlosmakelijk geheel met dit document over de aansturingsstructuur. 

 

 

 
  

 

Financieel kader 2021 – 2024 voor Doesburg 

De Bibliotheek West-Achterhoek heeft in de aanloop naar de vorige budgetovereenkomst van 2017 – 

2020 al eerder te maken gehad met een bezuiniging. Voor de jaren 2021, 2022, 2023 en 2024 wordt 

vanuit de gemeente Doesburg wederom een bezuiniging op bibliotheekwerk ingezet. De opdracht aan 

de bibliotheek is om voor 2021 € 60.000,- te bezuinigen. Voor 2022 komt hier € 20.000,- bij (het totaal 

is dan € 80.000,-), met ten slotte voor 2023 en verder een bezuiniging van € 20.000,- er bij (waardoor 

het totaal is opgelopen naar € 100.000,-). Het streven is om de bezuiniging met name op huisvesting 

te halen. Voor 2021 zal de bibliotheek in de huidige vestiging, De Linie, inkrimpen. De komende 

periode blijven wij in gesprek met de bibliotheek over de toekomst.  



Financieel kader 2021 – 2024 voor Bronckhorst 

Voor de nieuwe periode wordt vanuit de gemeente Bronckhorst eveneens een bezuiniging op 

bibliotheekwerk ingezet van 194.000,-. De bibliotheek heeft intern een aantal maatregelen genomen 

zodat er een bezuiniging van 130.000,- op huisvesting behaald moet worden. In 2020 zijn de 

uitgangspunten en kaders hiervoor besproken en vastgesteld. Het streven is om met ingang van de 

nieuwe overeenkomst de huisvestingsafspraken gerealiseerd te hebben. 

Financieel kader 2021 – 2024 voor Doetinchem 

Voor de periode 2021 tot en met 2024 wordt voor bezuiniging keuzerichting 35 versoberen 

Bibliotheekwerk vanuit de gemeente Doetinchem een bezuiniging ingezet van € 150.000. In een 

afzonderlijk traject tussen de gemeente Doetinchem en Bibliotheek West-Achterhoek wordt hieraan 

invulling gegeven. In het stuk oude waarden, nieuwe normen addendum gemeente Doetinchem wordt 

hieraan al richting gegeven. 

Centrale uitgangspunten zijn de thema’s Cultuur, Preventie en Participatie 

Bibliotheek West-Achterhoek volgt het landelijk beleid en voldoet aan de bibliotheekwet. Dit houdt in 

dat de bibliotheek voldoet aan de certificeringsnormen voor Openbare Bibliotheken en dat zij de 

landelijke innovatieagenda volgt. Door te voldoen aan deze normen, kan Bibliotheek west-Achterhoek 

deel uit blijven maken van het landelijke bibliotheekstelsel. Vanuit de landelijke innovatieagenda 

leggen we de focus op verbreding en vernieuwing van de klassieke bibliotheek. Als breed 

maatschappelijk thema leggen we de focus op laaggeletterdheid. 

 

We sluiten aan bij de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen. Deze maakt onderscheid in vijf 

functies.  

1. Ter beschikking stellen van kennis en informatie; 

2. Bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie; 

3. Bevorderen van lezen en laten kennismaken met literatuur; 

4. Organiseren van ontmoeting en debat; 

5. Laten kennis maken met kunst en cultuur.  

 

Wij leggen de focus op onderstaande drie uitgangspunten. 

Cultuur:  

Ontmoetingsplaatsen waar inwoners zich ontwikkelen en in aanraking komen met cultuur. 

De evaluatie en ook het advies ‘Een bibliotheek voor iedereen’ van de Raad voor Cultuur laten zien 

dat openbare bibliotheken volop in beweging zijn en op innovatieve wijze invulling geven aan een 

bredere, maatschappelijk-educatieve functie in de (lokale) samenleving.  

 

Preventie: 

Bijdragen aan gelijke kansen voor alle kinderen door een rijke leeromgeving aan te bieden.  

De bibliotheek is vanaf de vroegste jeugd een essentiële partner bij het stimuleren van het lezen. De 

bibliotheken doen dit op grond van de algemene wettelijke bibliotheektaken, maar ook via speciale 

programma’s als ‘Tel mee met Taal’ en de Bibliotheek op school en BoekStart binnen ‘Kunst van 

Lezen’.  
 

Participatie: 

Volwassen helpen met basisvaardigheden om zo regie over hun leven te vergroten. 

Veranderingen in de samenleving komen niet alleen voort uit digitalisering en technologische 

ontwikkelingen. Er zijn ook economische, demografische en sociale ontwikkelingen die gevolgen 

hebben voor bijvoorbeeld de arbeidsmarktpositie van burgers. Een leven lang ontwikkelen geldt voor 

iedereen, ook voor mensen die niet in staat zijn deel te nemen het reguliere onderwijs. Digitalisering 

en technologie hebben een steeds grotere impact op vrijwel alle domeinen van ons leven. De burger 

die niet in staat is om digitale middelen te gebruiken, kan niet of minder goed meedoen in de 

samenleving. Dit heeft effecten voor de werkgelegenheid, voor het sociaal functioneren en voor het 

contact met de e-overheid.  

 



Een uitgebreide beschrijving is te vinden in het visiedocument van de bibliotheek: Oude waarden, 

nieuwe wegen. 

 

Verantwoording 

 

Het meten van de prestatie van de bibliotheek gebeurt middels een jaarlijkse verantwoording. Op 

basis van deze verantwoording worden resultaten geëvalueerd en indien relevant wordt het pakket 

producten bijgesteld aan de hand van de verander(en)de vraag vanuit de lokale gemeenschap en/of 

vanuit de gemeente.  

De verantwoording bestaat uit een mix van kwantitatieve en kwalitatieve resultaten. De nadruk ligt op 

het zichtbaar maken van trends en ontwikkelingen per gemeente. Periodiek kan er worden ingezoomd 

op de ontwikkelingen van het bibliotheekwerk in specifieke vestigingen en/of op het werk op locaties 

buiten de vestigingen zoals binnen het onderwijs of op gastlocaties. Het gaat hierbij om de 

maatschappelijke effecten van de dienstverlening. Jaarlijks stellen we specifieke onderwerpen voor de 

verantwoording vast.  

 

Koppeling van de thema’s aan de producten 

 

In het visiedocument van de bibliotheek ‘Oude waarden, nieuwe wegen’, dat in overleg is opgesteld  

met de gemeenten, geeft de bibliotheek inzicht in de opgaven die zij in de komende jaren wil vervullen 

in de drie beleidslijnen. De bibliotheek geeft daarmee invulling in zowel de thema’s, de gevraagde 

wettelijke taken als de gevraagde producten. Onderstaande opgave komt uit het visiedocument. 

Op moment dat dit document wordt opgesteld, teistert de coronacrisis ons land. Partijen zijn zich 

bewust dit het lastig maakt om met elkaar hele harde afspraken te maken over aantallen bezoekers, 

leden, cursisten etc. Resultaten zijn dus sterk afhankelijk van de mate waarin deze crisis voortduurt en 

welke beperkende maatregelen hierdoor van kracht zijn. 

 

A. Cultuur 

 

 



 

B. Preventie 

 

 

 

 

 

C. Participatie  

 

 


