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Inleiding: 

Zoals toegezegd in de RIB van 19 november (17R.00967, zie ook lange-termijnagenda P-089) stuur ik u 
opnieuw een voortgangsnotitie over de regionale samenwerking in de Regiobibliotheek Het Groene Hart 
(HGH), mede naar aanleiding van de bestuurlijk overleg met de regio op 14 december j ľ . Tijdens deze 
bijeenkomst bespraken wij de reactie van de gemeente Oudewater op de brief van 20 juni, aangaande de 
onevenwichtige financiering door verschillende gemeenten. Hierna geven wij u inzicht langs welk proces of 
wij het komende half jaar met onze regiopartners toewerken naar een evenwichtiger partnerschap. 

Kernboodschap: 

Uitgangspunt van het college in Woerden is borging van de huidige dienstverlening van de 
bibliotheek in een evenwichtig financieringsarrangement, nu en voor de toekomst, in het hart van 
de samenleving. 
Maar het is een kwetsbaar evenwicht. De begroting van de gemeente Oudewater staat een verhoging van 
de bijdrage per inwoner niet zonder meer toe. Oudewater hecht echter wel degelijk inhoudelijk belang aan 
de waarde van een fysieke bibliotheek in haar gemeente. Maar zij moet roeien met de riemen die zij heeft. 
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Om die reden stelt zij 2 sporen voor: 

1. Oudewater wil het komende half jaar gebruiken om de kansen van een 
productbegrotingssystematiek ten volle te hebben verkend, alvorens een definitieve beslissing te 
nemen. Zij wil het gesprek in de regio voeren over de herijking van de basisdienstverlening en 
parallel hieraan externe middelen genereren via de provincie en daarnaast kansen verkennen in 
hun accommodatiebeleid. Die 3 inspanningen maken het hopelijk mogelijk partner te blijven in de 
regiobibliotheek. 

2. De kans bestaat dat dit niet tot een oplossing leidt. Zorgvuldig bestuur vraagt dan om een 
alternatief plan. Hiertoe wil zij ook de kansen verkennen van samenwerking met andere partners. 
Om ruimte te maken voor die keuze ziet Oudewater zich genoodzaakt om de huidige 
subsidierelatie te beëindigen per 1-1-2019. Niet om toekomstige samenwerking uitte sluiten maar 
om ruimte te maken voor een alternatief met oog voor redelijke en billijke termijnen. 

Reactie Reqiobibliotheek 
De regiobibliotheek heeft hier weliswaar teleurgesteld, doch constructief en met veerkracht op gereageerd. 
Vanuit hun eigen bestuurlijke verantwoordelijkheid, voelen zij de urgentie om minder kwetsbaar te zijn door 
verminderde kapitaalkracht van financiers. Hiertoe heeft hun bestuur reeds contact gezocht met andere 
regiobibliotheken over intensievere samenwerking. 

Effect op Woerden: 
Aan Woerden heeft HGH laten weten niet meteen om te vallen als Oudewater niet langer partner kan zijn. 
Wel achten zij dit op de langere termijn te kwetsbaar. 

De reactie van Oudewater maakt dat het college Woerden zich voor moet bereiden op meerdere scenario's 
om de toekomst te borgen. Zij ziet hierbij 3 sporen: 

1. Huidige regioverband, met een productbegroting als inkoopmodel, gericht op evenwichtige 
financiering van de basisdienstverlening. Om de huidige dienstverlening te borgen kunnen extra 
modules ingekocht worden binnen de bestaande begroting van Woerden. 

2. Intensievere samenwerking met een andere partnerbibliotheek in de provincie 

3. Stand-alone bibliotheek met kostenbeperkende maatregelen. 

Financiën: 

In alle scenario's is de huidige begroting taakstellend. 
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Vervolg: 

Deze keuze in deze scenario's zal moeten worden verwerkt in de begroting 2019. U wordt daar via de 
gebruikelijke kanalen van op de hoogte gehouden. De planning en inrichting van dit proces wordt nu 
uitgewerkt. De portefeuillehouder is vanzelfsprekend bereid hierop een toelichting te geven in uw 
commissie indien u hier behoefte aan heeft. 

Bijlagen: 

Brief Oudewater 

De secretaris 

drs. M.H.J. van Kr ber MBA V.J oer 
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Geacht College van Burgemeester en Wethouders, 

In uw brief, d.d. 20 juli 2017, doet u een beroep op ons college te komen tot een evenwichtiger 
financieringsarrangement voorde Regiobibliotheek Het Groene Hart. U vraagt ons concreet om het 
bedrag per inwoner, incl. huisvesting, te verhogen naar een bedrag van f 13,75. 

In reactie hierop is op 7 september door de regio gevraagd aan de bibliotheek om een onderbouwing 
van het benodigde bedrag per inwoner voor de huidige dienstverlening, in de vorm van een 
productbegroting. Tijdens het regionaal bestuurlijk overleg van 2 november is hiertoe een eerste 
concept-productbegroting gepresenteerd, waaruit gebleken is dat er in 2018 voor Oudewater een 
extra investering nodig is van max. 638.000,-. De begroting van de gemeente Oudewater staat ons dit 
niet toe. Het staat haaks op de taakstelling die er sinds 2014 ligt. 

Procesvoorstel 
Bovenstaande wil niet zeggen dat ons college geen begrip heeft voor het door u gedane appèl, of 
geen belang hecht aan de bibliotheekfunctie in onze stad. Wel vragen wij ons af of er binnen de 
reserves van de bibliotheek of na nadere specificatie van de basisdienstverlening op onderdelen, er 
mogelijk nog kansen liggen om dit bedrag nog verder terug te dringen. 

Uit zorgvuldigheid wil het college de introductie van een productbegroting, als structurerend 
instrument, ten volle en in partnerschap hebben verkend. Het college stelt daarom voor het eerste half 
jaar een proces langs 2 sporen voor: 

1. In de periode t/m mei 2018 herijken we met de regio de basisdienstverlening om enerzijds de 
kosten per inwoner (excl. Huisvesting) tot een acceptabel bedrag te reduceren, evt. lokaal uit 
te breiden naar gelang behoefte/ambitie. In dit proces zullen wij constructief zoeken naar 
kansen om binnen onze begroting te blijven en daarnaast actief naar kansen te kijken in ons 
accommodatiebeleid en tevens op zoek te gaan naar aanvullende middelen, mocht dit 
noodzakelijk blijken. 

2. De kans bestaat dat we niet tot elkaar komen. Zorgvuldig bestuur vraagt dan om een 
alternatief scenario in de vorm van samenwerking of nieuwe afspraken met een andere 
partner. 

De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen. 
De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten. 



Beëindiging huidige subsidierelatie per 1-1-2019 
Om scenario 2 mogelijk te maken, is het college genoodzaakt om, met inachtneming van een redelijke 
termijn, de huidige subsidierelatie met Het Groene Hart formeel te beëindigen met ingang van 1 
januari 2019. Niet om verdere samenwerking na die datum uit te sluiten, maar om de ruimte voor een 
keuze te maken. 

Het college realiseert zich dat het tweede scenario waarschijnlijk consequenties zal hebben voor haar 
regiopartners, maar ziet helaas geen andere mogelijkheid. Het komende regionale bestuurlijke overleg 
op 14 december komt daarmee in het teken te staan van het proces voor het komende halfjaar en 
wat dit voor ieder lokaal betekent. Eerst na dit bestuurlijk overleg, doch voor kerst zal het college 
onze raad met een raadsinformatiebrief informeren over deze situatie. 

Het college van burgemeester en wethouders, 

De wnd. secretaris, De burgemeester, 

ir. W.J. Tempel x. drs. P. Verhoeve 
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