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Onderwerp: voortgang fusie Stichting Openbare Bibliotheek Ridderkerk 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
Inleiding 
Op 16 september 2008 hebben wij u schriftelijk geïnformeerd over het voornemen van de 
openbare bibliotheken van Dordrecht, Ridderkerk, Alblasserdam en Zwijndrecht om per  
1 januari 2010 te gaan fuseren. Daarbij hebben wij ook gemeld dat er door de betrokken 
gemeentebesturen randvoorwaarden zijn gesteld om duidelijk te maken wat er bij de verdere 
uitwerking van de plannen van de fusiepartners wordt verwacht.   
Tussentijdse informatie op hoofdlijnen is verstrekt via de 2e en 3e programmamonitor 2009. 
 
Conform de toezegging bij de beantwoording van de schriftelijke vragen m.b.t. de begroting 2010-
2013, die op 5 november 2009 door u is vastgesteld, informeren wij u hierbij over de huidige stand 
van zaken rond de fusie waar de Stichting Openbare Bibliotheek Ridderkerk bij betrokken is. 
 
Voortgang fusie  
Zowel binnen als buiten de bibliotheek is er het afgelopen jaar hard gewerkt om de fusie voor te 
bereiden. Ook is er regelmatig intergemeentelijk ambtelijk en bestuurlijk overleg geweest. Dit heeft 
o.a. geleid tot afspraken over de voortzetting van de samenwerking met de bibliotheek en de 
subsidiëring na de fusie. 
 
Op 3 maart 2009 hebben wij aan de directie van de SOBR schriftelijk toegezegd dat wij het 
voornemen hebben om vanaf de geplande fusiedatum de nieuwe regionale stichting als partner te 
beschouwen voor de uitvoering van het bibliotheekwerk in onze gemeente. Voor wat betreft de 
subsidie voor het jaar 2010 hebben wij toegezegd dat kan worden gerekend op het in de 
meerjarige subsidiebeschikking 2008-2010 vermelde bedrag, onder voorbehoud van uw 
goedkeuring van de gemeentebegroting 2010. Als voorwaarde daarbij is gesteld dat wordt voldaan 
aan de prestatieafspraken, die jaarlijks in overleg met de gemeente worden gemaakt en resulteren 
in een door de bibliotheek te leveren activiteitenprogramma voor 2010.  
 
Op 7 juli 2009 zijn de bibliotheken schriftelijk geïnformeerd over de subsidievoorschriften vanaf 
2010. Uitgangspunt is dat de lokale subsidieverordeningen onverkort van kracht blijven. De 
subsidieregels van de betrokken gemeenten komen grotendeels overeen en daar waar verschillen 
bestaan is een oplossing geboden. 
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Onderwerp: voortgang fusie Stichting Openbare Bibliotheek 
Ridderkerk (vervolg)   
 

Per 1 september 2009 is mevrouw A.Th.C.M. Kesseler benoemd als directeur van de bibliotheken 
Dordrecht en Ridderkerk en als kwartiermaker van de fusie en toekomstig directeur/bestuurder van 
de nieuw te vormen basisbibliotheek. 
 
De fusie gaat schaalvoordelen opleveren. Voor de Ridderkerkse cliënten zijn o.a. de volgende 
voordelen interessant. 

 Men krijgt de beschikking over een grote regionale collectie en kan materialen lenen en 
inleveren in alle 11 vestigingen in Alblasserdam, Zwijndrecht, Dordrecht en Ridderkerk. 

 Aanvragen of reserveren van titels uit de regionale collectie is voortaan gratis.  
 De uitleentermijn wordt verlengd tot vier weken (is nu 3 weken). 
 De tarieven blijven in 2010 ongewijzigd. 

 
Naar verwachting zullen wij binnenkort een formeel verzoek ontvangen om in te stemmen met de 
fusie van de betrokken bibliotheken per 1 januari 2010. Het voorstel zal worden getoetst aan de 
gestelde randvoorwaarden, waarna wij een besluit zullen nemen.  
 
In het voorjaar van 2010 zal het overleg worden gestart met de directie van de nieuwe 
basisbibliotheek over de dienstverlening in 2011. Daarbij zal de uitkomst worden betrokken van de 
met uw raad te voeren kerntakendiscussie en de mogelijke gevolgen daarvan voor de hoogte van 
de subsidie voor de bibliotheek. 
 
Hoogachtend, 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris,          de burgemeester, 
 
 
 


