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Geachte leden van de raad, 
 
De afgelopen periode heeft uw raad vernomen dat er binnen het project Lezen Oké! problemen in 
de samenwerking zijn ontstaan tussen de Bibliotheek A tot Z en de projectleiding van het hiervoor 
genoemde project. Hierover heeft u eerder een raadsinformatiebrief ontvangen en zijn vragen aan 
ons college gesteld in eerdere raadsvergaderingen. Wij willen u met deze brief op hoofdlijnen 
informeren over de laatste ontwikkelingen. 
 
Terugblik 
De Bibliotheek A tot Z was formeel verantwoordelijk voor het project, omdat de bibliotheek de 
subsidie formeel aanvroeg en ook aan de gemeente moest verantwoorden. Door omstandigheden 
heeft de Bibliotheek A tot Z tijdens het bestuurlijk overleg van 24 maart 2011 aangegeven 
vooralsnog zowel financieel als inhoudelijk uit het project Lezen Oké! te stappen. De Bibliotheek A 
tot Z wilde een pas op de plaats maken. De bibliotheek heeft hierbij wel aangegeven dat 
samenwerking in de toekomst mogelijk blijft, maar dan wel op basis van heldere en duidelijke 
afspraken.  
 
Na dit overleg van 24 maart hebben diverse overleggen plaatsgevonden tussen de gemeente, de 
Bibliotheek A tot Z en de projectleiding van Lezen Oké!. Tijdens deze gesprekken is het gegaan 
over de afsluiting van de periode januari tot en met april 2011 en over het waarborgen van de 
continuïteit van het project voor zowel de korte als de lange termijn.  
 
Afsluiting periode januari tot en met april 2011 
Eind 2011 waren er zowel vanuit de Bibliotheek A tot Z als vanuit de projectleiding van het project 
Lezen Oké! geen onduidelijkheden en vragen meer ten aanzien van de financiën over de hiervoor 
genoemde periode en is deze periode afgesloten.  
 
Korte termijn 
Voor de korte termijn, de periode tot en met augustus 2012, is in overleg met de projectleiding van 
Lezen Oké! besloten de financiële administratie voor het project Lezen Oké! onder te brengen bij 
de gemeente. Met de projectleiding van Lezen Oké! zijn nadere afspraken gemaakt over onder 
andere de financiële verantwoording. De afspraken zijn helder en lopen op dit moment goed. 
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Lange termijn 
De komende maanden worden gebruikt om de verschillende scenario’s voor de periode vanaf 
september 2012 nader te onderzoeken. Hierdoor moet duidelijk worden welk scenario het meest 
geschikt is voor het project Lezen Oké!.  
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en zullen u op 
de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen. 
 
 
Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris,    de burgemeester, 
 
 
 
Drs. H.W.J. Klaucke   Mw. A. Attema 


