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Geachte leden van de Gemeenteraad,
Maatschappelijke ontwikkelingen en gemeenten vragen een omslag van de Bibliotheek.
Naast het verlenen van toegang tot informatie, zowel fysiek als digitaal, wordt van
bibliotheken een grotere rol verwacht binnen het sociaal domein. Denk aan de preventie
en bestrijding van laaggeletterdheid en het bevorderen van digitale zelfredzaamheid. De
aanpak vindt steeds meer plaats in samenwerking met andere maatschappelijke
partners. De Bibliotheek wordt daarbij als waardevolle partner gezien vanwege haar
expertise, betrouwbaarheid, laagdrempeligheid, bekendheid en bereik.
Een dergelijke transitie is voor kleine bibliotheken geen sinecure. Er is onvoldoende
innovatiekracht, een te kleine schaal om te specialiseren of mensen met nieuwe
competenties binnen te halen. Als reactie hierop wordt binnen de branche in toenemende
mate ingezet op opschaling. Ook de besturen van Dalfsen-Nieuwleusen en Ommen en de
raad van toezicht van Salland zijn met elkaar gaan verkennen of opschaling voor hun
gemeenten tot verbetering en verbreding van de publieke taak kan leiden. Naar
aanleiding van dit onderzoek hebben de besturen en raad van toezicht het voornemen
per 1 januari 2018 te fuseren. De fusie zorgt voor:
•
•
•
•
•

Een robuuste en minder kwetsbare organisatie;
Een aantrekkelijker werkgever waardoor meer kwaliteit aangetrokken kan
worden;
Medewerkers die efficiënter en specialistisch ingezet kunnen worden;
Werkprocessen die efficiënter ingericht kunnen worden waardoor er ruimte
vrijkomt voor innovatie, ondernemerschap en organisatieontwikkeling;
Een krachtig en minder kwetsbaar management.

Gemeenten krijgen door de fusie te maken met een sterkere, ondernemende organisatie
die beter in staat zal zijn de gemeentelijke opdracht waar te maken. Er wordt gewerkt
vanuit een brede visie, maar per gemeente zal er sprake zijn van maatwerk gebaseerd
op de lokale situatie, wensen en (financiële) mogelijkheden. De gemeentelijke subsidie
en reserves blijven per gemeente geoormerkt en ook de inhoudelijke en financiële
verantwoording blijft per gemeente gehandhaafd. De komende maanden zal de fusie in
samenspraak met de desbetreffende gemeenten verder worden uitgewerkt.
Dit schrijven wordt tegelijkertijd verzonden aan de betrokken gemeenten DalfsenNieuwleusen, Ommen, Olst-Wijhe en Raalte.
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